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Kontaktpersoner - Område Kontaktpersoner - Funktion
Område - Ämne Klubbhuset
Expedition 2022: Onsdagar 19-20 
Allmän information. VHF-radio.

Hamn- och varvsplats.
Klubbnyckel. Vimplar.
Märken till mössa och kavaj.

Öppet datum:  
se hemsidan

Välkomna till 
klubbhuset!

Område - Ämne Kontakta
Administration
Adressändring. Båtbyte. 
Frågor köplats/hamnplats.
Uppsägning medlem/varv/hamn.  
Blankett finns på wwwuss.nu-föreningen-medlem
(Blankett finns även i klubbhuset)

sekr@uss.nu
sekr@uss.nu

hamn@uss.nu

0730 - 22 50 56
Båthus

Allmänna frågor. 
 

Vakant

El - hamnen och varvet
Vid el-fel.

Elansvarig
Allan Magnusson
0730 - 38 96 27

Eskader - vår och höst
Allmänna frågor.

Klubbmästare
Annicka Lavemark

0760 - 25 50 65
Hamn

Aktivitetsarbete. El och vatten. Latrintömning. 
Bryggfrågor. Förtöjning. Trasiga bryggor. 

Hamnchef 
Jan Hoffman

0706 - 93 99 31
Hamnvakt

Hur gör man och vem kontaktar ifall man inte 
kan vakta?  Vilken tid startar vaktnatten?

Vaktchef 
Jan Hoffman

0706 - 93 99 31
Intendentur

Klubbhus. Lekplats. Staket.
Övriga byggnader. 

Intendent 
Kjell Nyberg 

0706 - 34 80 02
Issegling

Allmänna frågor. 
Isseglingsansvarig 

Kjell Mattsson 
0705 - 79 43 45

Kappsegling
Allmänna frågor. 

Kappseglingsansv 
Jonas Ettemo

0702 - 25 28 92
Klinten

Allmänna frågor.
Klintenchef 

Rune Larsson
0706 - 35 45 00

Klubbhus
Hur många kuvert finns?
Max antal personer? Uthyrning vintertid. 

Klubbhusvärd 
Eva Rang  

0708 - 27 55 00
Kran

Vilka får använda/sköta kranen?
Hur tung båt får man lyfta?

Kranskötare
Thomas Wärngren  

0705 - 67 01 54
Kvällssegling

När sker seglingen? 
Se hemsidan.

Miljö - imformation
Båtbottenfärger godkända för varvet.
Typ av båtbottenfärg.

Miljö
Helena Fornstedt
0765 - 46 04 27

Segling 60+
När sker seglingen? 

Se hemsidan.

Tidning
Manusstopp. Var skickar man materialet? 
Regler för text och bilder.

Infoansvarig
Leif Theelke

0730 - 29 35 59
Ungdomssegling

Kurser. Läger. Vem anmäler man sig till? 
Frågor, info och anmälan: skicka e-post

Ungdom
Per Ek

0707 - 48 88 67
Utlåning båtar

2-kronor. 606-båtar. Optimister.
Frågor, info och anmälan: skicka e-post 

Ungdom
Per Ek

0707 - 48 88 67
Varv

Sjösättning / Upptagning. Fasta kranen.
Märkning båtar. Uppställningsmaterial.

Varvschef 
Göran Bolin

0705 - 17 07 16

Styrelsen Namn E-post / Telefon
Ordförande Magnus Johannesson ordf@uss.nu 

0790 - 75 24 54
Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu

0705 - 70 10 26
Tf Kassör Karin Johannesson kassor@uss.nu 

0721 - 73 00 20
Sekreterare Anna-Karin Theelke sekr@uss.nu

0705 - 27 78 44
Sekreterare 
Suppl

Nils Iggström sekr@uss.nu
0730 - 84 25 00

Informationsansvarig Leif Theelke infoansv@uss.nu 
0730 - 29 35 59

Miljöansvarig Helena Fornstedt miljo@uss.nu
0765 - 46 04 27

Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu 
0760 - 25 50 65

Klubbmästare
Suppl

Yvonne Strandell klubbm@uss.nu 
0708 - 90 81 50

Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu 
0706 - 93 99 31

Hamnchef
Suppl

Jan Ohlsson hamn@uss.nu 
0767 - 12 63 83

Varvschef Göran Bohlin varv@uss.nu 
0705 - 17 07 16

Varvschef
Suppl

Thomas Wärngren varv@uss.nu 
0705 - 67 01 54

Intendent Kjell Nyberg intendent@uss.nu 
0706 - 34 80 02

Intendent 
Suppl

Stefan Nyberg intendent@uss.nu 
0703 - 58 00 01

Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu 
0706 - 35 45 00

Klintenchef 
Suppl

Lars Sjölund klinten@uss.nu 
0702 - 30 38 71

Kappseglingsansvarig Staffan Eklund kapps@uss.nu 
0706 - 55 14 44

Ungdomsansvarig Per Ek ungdom@uss.nu
0707 - 48 88 67

Funktionärer övriga Namn E-post 
Telefon

Dataansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu 
0705 - 93 09 04

Isseglingsansvarig Kjell Mattsson issegling@uss.nu 
0705 - 79 43 45

Klubbhusvärd Eva Rang klubbhus@uss.nu 
0708 - 27 55 00

Klubbhusvärd Eleonore Bertze klubbhus@uss.nu 
0706 - 34 13 48

Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu 
0705 - 67 01 54

Plangruppen Lars H Ericsson plan@uss.nu
0708 - 21 69 36

Redaktör Thomas Sütt tidn@uss.nu 
0730 - 57 60 22

Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu
0768 - 81 61 80

Vaktchef Jan Hoffman hamn@uss.nu 
0706 - 93 99 31

Webbansvarig Klas Elwinger web@uss.nu
0727 - 31 22 11

Veteranskeppar-
ansvarig

Anita Bertze veteran@uss.nu
0702 - 74 35 14

Veteranskeppar-
ansvarig

Birgit Wredh veteran@uss.nu
018 - 71 33 91
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Manusstopp nr 2 

5 April 2022

Ansvarig utgivare 
Magnus Johannesson

Upsala Segelsällskap
Skarholmsvägen 2, 756 53 Uppsala

Tel. 018 - 32 06 59
© Upsala Segelsällskap.

Omslagsfoto: 

www.uss.nu 

Datansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu
El Allan Magnusson el@uss.nu
Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu
Informationsansv Leif Theelke infoansv@uss.nu
Issegling Kjell Matsson issegling@uss.nu
Intendent Kjell Nyberg intendent@uss.nu
Kappseglingsansv Staffan Eklund kapps@uss.nu
Kassör Karin Johannesson kassor@uss.nu
Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu
Klubbhusvärd Elenore Bertze klubbhus@uss.nu
Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu
Kvällssegling Christer Wallsten kvallsegl@uss.nu

Miljöansvarig Helena Fornstedt miljo@uss.nu
Ordförande Magnus Johannesson ordf@uss.nu
Plangruppen Lars H Eriksson plan@uss.nu
Redaktör Thomas Sütt tidn@uss.nu
Sekreterare Anna-Karin Theelke sekr@uss.nu
Ungdomsansvarig Per Ek ungdom@uss.nu
Vaktchef Jan Hoffman vakt@uss.nu
Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu
Varvschef Göran Bohlin varv@uss.nu
Webbadministratör Klas Elwinger web@uss.nu
Veteranskepparansv Anita Bertze Gelin veteran@uss.nu
Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu

Officiella e-post adresser
Funktion Namn E-post Funktion Namn E-post

Båten ska vara väl förtöjd med bryggtamparna fästade med schackel 
och kaus samt försedd med säkrad avfjädring.
Båten ska också vara försedd med minst 2 nöjaktiga fendrar på var-
dera fribordet för båtar upp till 9 meter.
För längre båtar ska det vara minst 3 fendrar per sida.

Hamnchef 
Jan Hoffman

Förtöjningsregler

Används en förtöjnings-
fjäder av metall så ska 
den säkras med en kedja.

Används en förtöjningsfjäder av gummimaterial så 
behöver den inte säkras med en kedja.

En kaus av metall 
eller plast ska vara 
isplitsad i linan.
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Vid RodretVid RodretVid Rodret

tt år har gått. Det har varit ett år för mig som ordförande av mycket lärande för att få mer ingående kännedom om 
verksamhetsdelarna och deras förutsättningar i Upsala Segelsällskap. Det mesta av målsatta aktiviteter i verksamhets-
planen 2021 har kunnat genomföras med stort engagemang av klubbens funktionärer. E

Pandemin
Pandemin har påverkat våra möjligheter att genomföra aktivi-
teter i USS under 2021 eller medfört att vi fått genomföra vissa 
aktiviteter i särskilda former. Den fortsatta utvecklingen av pan-
demin är osäker men det är min stora förhoppning att vi i år kan 
genomföra ett årsmöte tillsammans i vårt klubbhus och att akti-
viteter under 2022 kan hållas igång mer normalt. Men vi måste 
naturligtvis hela tiden följa utvecklingen och anpassa oss till den. 

Årsmöte 2022-03-26
Vid kommande årsmöte summeras året som gått såväl verksam-
hetsmässigt som ekonomiskt. Våra kärnverksamheter har haft 
fin utveckling under året. 
I detta nummer av USS Aktuellt finns inbjudan till årsmötet 
med årsberättelse 2021 och förslag till verksamhetsplan för 
2022. Vi hoppas på stor uppslutning vid årsmötet och efterföl-
jande pub med mat och trevligt umgänge.   

Långtidsplan
Arbetet med att ta fram en långtidsplan för USS har vi fått skju-
ta på. Främst på grund av pandemin men också i avvaktan på 
beslut vid årsmötet hur funktionärsstaben kommer att se ut för 
att få deras medverkan. Efter årsmötet kommer vi att lägga en 
plan för detta arbete.

SMBF, SBU och BAS K
USS har i slutet av år 2021 blivit medlem i Saltsjön-Mälarens 
Båtförbund och Svenska Båtunionen. Det har givit oss tillgång 
till ett nytt Web-baserat administrativt system. Systemet ger 
ökade möjligheter för funktionärer och medlemmar att hantera 
sitt båt- och aktivitetsliv i USS.

Ett intensivt arbete pågår med överföring och uppbyggnad av 
USS verksamhet i det nya systemet. Mer information om detta 
kommer i information till deltagarna vid årsmötet och i särskild 
information till medlemmarna under våren 2022.

Det kommer att finnas data och uppgifter som kommer att 
behöva rättas till i det nya systemet och där vi behöver medlem-
marnas hjälp och förståelse i övergången. Vi gör vårt bästa till-
sammans med vår BAS K coach från Svenska Båtunionen för att 
det ska gå så smidigt som möjligt.

Uppsalas båtliv
Uppsala kommun har återupptagit ett arbete med inriktning att 
utveckla Skarholmen. I ett första informationsblad till båtklub-
barna har man bland annat givit nedanstående information:

” Under våren har vi genomfört två workshoptillfällen med 
utvalda representanter från Uppsalas fastighetsbransch och tu-
rism- och besöksnäring. Syftet har varit att få inspel kring hur 
Skarholmens båtliv och unika läge vid vattnet kan tillvaratas och 
utvecklas till ett besöksmål för Uppsala.

Under försommaren och hösten har vi hämtat inspiration och 
lärdom från andra mälarkommuner som har arbetat länge och 
målmedvetet med sin kust för att skapa ett rikt hamn- och båt-
liv. Vi har fått ta del av flera inspirerande erfarenheter som vi 
hoppas kunna ta lärdom av när vi nu ska utveckla Skarholmen.

Under hösten har projektet drabbats av en del personalomsätt-
ning vilket har resulterat i att arbetet har saktats ner en del. Så 
fort projektet är fullbemannat hoppas vi kunna inleda en dialog 
med alla båtklubbar.”

USS inväntar inbjudan från kommunen till kommande dialog. 
Vi kommer att involvera de olika verksamhetsdelarna inom USS 
och också samarbeta med övriga båtklubbar vid Skarholmen i 
denna utveckling. Vårt medlemskap i Saltsjön-Mälarens Båtför-
bund och Svenska Båtunionen ger oss också möjlighet att få råd 
och stöd från dem.

Magnus Johannesson 
Ordförande
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Omläggning och nyproduktion av

Papptak  •  Tegeltak 
Takmålningar

Kontakta oss för mer information!
Fria kostnadsförslag!

018 - 30 07 37  •  0707 - 27 84 90
Box 359, 751 06 Uppsala

USS aktiviteter under året.
Vissa aktiviteter kan påverkas av Covid 19!

Våren Anm Tidpunkt

Vakt- och 
aktivitetslista

Läggs ut 
1 januari 12:00 

Jan - febr

Styrelsemöten 10 
ggr/år

Jan - dec

Expedition Tisdagar 19-20  
se datum på hemsidan

Jan - dec

USS-Aktuellt Nr 1 Feb
Båtmässan Älvsjö Mars
Årsmöte Årsmötet hålles mellan 

1/1 – 31/3
Jan - Mars

Solskensgrill Klubbhuset Mars
Hjertmans Klubbdag April
Sjösättning Flottsundsvarvet April - Maj

Kvällssegling Tisdagar & Torsdagar April - Juni
Segling 60+ 606 för 60+ Onsdagar 

(damer & herrar)
April - Juni

USS-Aktuellt Nr 2 Maj
Medlemsmöte Två ggr/år  

(maj & november)
Maj

Familjedag På Klinten Maj
USS-regattan  606, Nepp, IF, Starbå-

tar, Finn
Juni

Midsommarafton Fest på Klinten Juni
Gubb- & 

Gum-segling
Midsommardagen vid 

Klinten
Juni

Vuxenkurs segling Kurs för vuxna 
(1 vecka) 

Juni/Juli

Hösten Anm Tidpunkt
Kvällssegling Tisdagar & Torsdagar Aug - Sept
Segling 60+ 606 för 60+ Onsdagar 

(damer & herrar)
Aug - Sept

Kräft-skiva På Klinten Aug
Höst-Eskader Rosersberg / Sigtuna / 

Klinten
Aug

Klubbmästerskap USS KM Aug
USS-Aktuellt Nr 3 Sept
Upptagning Flottsundsvarvet Sept
Oktoberfest Fest Okt

Medlemsmöte Två ggr/år
(maj & november)

Nov

USS-Aktuellt Nr 4 Dec
Lucia-PUB Pub Dec

Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40

ANSÖKAN hamn-/varvsplats

Jag ansöker om ny/ändrad plats för båt hos Upsala Segelsällskap.
Denna blankett kan endast fyllas i av den som redan beviljats medlemskap i USS. Ansökan om medlemskap kan göras 
på särskild blankett INTRÄDESANSÖKAN, som då även kan användas till att ansöka om plats.  
Hamnplatser fördelas under mars–april och varvsplatser fördelas under augusti–september. (Prova på-medlem kan ej 
ansöka om eller stå i kö till plats.) 

Namn Personnummer

Adress Telefon

Postnummer + postort e-post (texta tydligt!) □ Ej faktura via e-post 
(adm. avg. tillkommer)

Båtdata. Båt med hamn- eller varvsplats måste ha gällande försäkring.
Båttyp
□ Segelbåt □ Motorbåt □ Roddbåt (motor)
□ Motorseglare □ Segeljolle

□ Köpa segelbåt □ Köpa motorbåt 
 (inför köp, ange båtens ungefärliga mått)

Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Vikt (kg)

Skrov
□ Plast   □ Trä   □ Metall   □ Betong

Båtens namn VHF-anropssignal

Båtens fabrikat, typ

Segelnummer Färg Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Söker hamn-varvsplats. När ordinarie hamnplats erhållits, debiteras 1000 kr utöver ordinarie hamnavgift.

□ Hamnkö (senast 31/1) (begr. platser för motorbåtar)
 □ Skarholmen (bevakad nattetid)
 □ Flottsund (obevakad)

□ Varvskö (senast 15/8)
 □ Har flyttbar vagn □ Hus över båten
 □ Endast plats (tar upp själv)

□ Byte av hamnplats (senast 31/1).  Ange skäl:
Ytterligare information

□ Önskar jobba ideellt åt USS inom följande område/n: 
 □ Hamn   □ Varv   □ Klubbholme   □ Kappseglingsverksamhet   □ Ungdomsverksamhet   □ Hus och mark   □ Mat och fika
 □ Administration   □ Övrigt:  ___________________________________________________________________________________

□ Har övertagit båt som tidigare legat på USS hamn/varv. Ange förra ägarens namn: _______________________________________

□ Övriga upplysningar: ___________________________________________________________________________________________

Medlem som ej utnyttjar sin hamnplats under säsongen ska meddela detta så att föreningen kan hyra ut hamnplatsen 
tillfälligt åt köande. I annat fall kan den som ej har utnyttjat sin hamnplats få betala 1 extra hamnavgift.

Den som betalat medlemsavgift samtycker därmed till att Upsala Segelsällskap får lagra och hantera person uppgifter 
för alla som avgiften avser. Hur USS hanterar personuppgifter finns att läsa på www.uss.nu under ”Föreningen”, 
” Policys och riktlinjer”. Vi följer RF:s rekommendationer.

Avgifter insätts efter avisering på USS plusgirokonto  2 28 26-2.
Ansökan undertecknas nedan. För medlem under 18 år måste underskriften göras av vårdnadshavare.
Datum Underskrift och namnförtydligande

Om vårdnadshavare: adress e-post mobiltelefon

Ifylld ansökan inlämnas vid personligt besök på USS kansli i klubbhuset på Skarholmen. 
För expeditionstider, se hemsidan www.uss.nu eller anslag på klubbhuset. Tel vid expeditionstid: 018-32 06 59
Om ansökan fylls i på hemsidan (under ”Föreningen”, ”Medlemskap”) kan den sedan e-postas till bo@uss2.se
OBS! Vid framtida adressändring eller båtbyte måste USS meddelas!

2021-03-02

Skriv ut

UPPSÄGNING
Jag säger upp 

	 □	medlemskap	 □	hamnplats	 □	varvsplats (□	båten avyttrad)
hos Upsala Segelsällskap.

□	Uppsägning medlemskap (avser även familjemedlemmar). Ingen återbetalning.

Namn

Adress Telefon

Postnummer + postort e-post (texta tydligt!)

USS-nycklar återlämnas _____ st (se nedan).
□	Jag avstår från återbetalning av nyckeldeposition (200 kr per nyckel) och vill att beloppet i stället tillförs USS minnesfond.

□	Uppsägning hamnplats. Senast 1 januari, därefter reduceras återbetalningen.
 Före 1/4: Hamnavgiften –200 kr återbetalas.
 1/4–15/6: Halva hamnavgiften återbetalas om platsen kan hyras ut.
 Efter 15/6: Ingen återbetalning.
Uppsägning hamnplats nr: 

□	Uppsägning varvsplats. Senast 1 augusti, därefter ingen återbetalning.
 Före 1/8: Varvsavgiften –200 kr återbetalas.

Uppsägning varvsplats i kvarter nr: 

Ifylles vid uppsägning av hamn-/varvsplats:
Båt som sägs upp:

Namn, fabrikat, typ

Båttyp
□ Segelbåt □ Motorbåt □ Roddbåt (motor)
□ Motorseglare □ Segeljolle

Om båten har överlåtits tlll annan USS-medlem, ange till vem:

Om avgift ska återbetalas:
Bank clearingnr Kontonr

Den som betalat medlemsavgift samtycker därmed till att Upsala Segelsällskap får lagra och hantera person uppgifter 
för alla som avgiften avser. Hur USS hanterar personuppgifter finns att läsa på www.uss.nu under ”Föreningen”, 
” Policys och riktlinjer”. Vi följer RF:s rekommendationer.

Resterande avgifter insätts efter avisering på USS plusgirokonto  2 28 26-2.

Uppsägningen undertecknas nedan. För medlem under 18 år måste underskriften göras av vårdnadshavare.
Datum Underskrift och namnförtydligande

Om vårdnadshavare: adress e-post mobiltelefon

Ifylld uppsägning samt nycklar inlämnas vid personligt besök på USS kansli i klubbhuset på Skarholmen eller e- postas 
till bo@uss2.se (om nycklar saknas). Uppsägning inklusive nycklar kan även sändas per brev till Upsala Segelsällskap, 
Skarholms vägen 2, 75653 Uppsala.
För expeditionstider, se hemsidan www.uss.nu eller anslag på klubbhuset. Tel vid expeditionstid: 018-32 06 59

2021-02-18

Skriv ut

Blanketter för

och för

finns som PDF på: www.uss.nu
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KH = Klubbhuset
K = Klinten
H = Hamnen
V = Varvet
S = Kryssarklubben
T Teams

Kalender Feb 2022–Maj 2022

Expedition

Expeditionen hålls öppen i klubbhuset  
onsdagar klockan 19:00-20:00

 

Under vinterhalvåret har vi sporadiskt öppet  

Se vilka dagar på hemsidan:  
www.uss.nu/Expedition

Till expeditionen ska du vända dig med anmälan 
om adress ändringar, båtbyte, om du skaffar dig 
VHF-radio mm. 

Försäljning av vimplar och klubbnycklar mm sker 
också vid dessa tillfällen. Märken till mössa och ka-
vaj kan du köpa för 100 kr/st.

Du är välkommen med alla slags frågor eller bara 
för att prata bort en stund. 

per.e.nilson@outlook.com www.uss.nu
60+ (on m fl) samt Ungdom (ti, on, to m fl) ej angivna. UG = Upplands-Gästriklandsserien.

⌂ = klubbhuset uthyrt

L  1 Nyårsdagen V-lista ut T  1 T  1 V-lista in. F  1 S  1 Första maj O  1 Exp. 19-20
S  2 O  2 O  2 Exp. 19-20 L  2 M  2 Styr-m. 18.30 18 T  2 Est. Cup
M  3 1 T  3 T  3 S  3 T  3 Kv-seg F  3

T  4 F  4 F  4 M  4 14 O  4 Exp. 19-20 L  4 Pingstafton

O  5 Trettondedagsafton L  5 L  5 T  5 Ms-stop USS-akt T  5 Est. Cup S  5 Pingstdagen

T  6 Trettondedag jul S  6 S  6 O  6 Exp. 19-20 F  6 M  6 Sveriges nationaldag 23 
F  7 M  7 6 M  7 10 T  7 L  7 T  7 Kv-seg
L  8 Ms-stop USS-akt T  8 T  8 Styr-m. 18.30 F  8 S  8 O  8 Exp. 19-20
S  9 O  9 O  9 L  9 M  9 19 T  9 Est. Cup
M 10 2 T 10 T 10 S 10 T 10 Kv-seg F 10

T 11 F 11 Kappsegl-möte m festF 11 M 11 15 O 11 Medlemsmöte, nya medl. L 11

O 12 L 12 L 12 T 12 Styr-m. 18.30 T 12 Est. Cup S 12

T 13 S 13 S 13 O 13 Exp. 19-20 F 13 USS-akt. 2/22 M 13 Styr-m. 18.30 24 
F 14 M 14 7 M 14 11 T 14 L 14 T 14 Kv-seg
L 15 T 15 T 15 F 15 Långfredagen S 15 O 15 Exp. 19-20
S 16 O 16 Exp. 19-20 O 16 L 16 Påskafton M 16 20 T 16

M 17 3 T 17 T 17 S 17 Påskdagen T 17 Kv-seg F 17

T 18 Styr-m. 18.30 F 18 USS-akt. 1/22 F 18 M 18 Annandag påsk 16 O 18 Exp. 19-20 L 18 USS-regattan
O 19 L 19 Budgetm. 12.00 L 19 Årsmöte 16.00 T 19 T 19 Est. Cup S 19 USS-regattan
T 20 S 20 S 20 O 20 Exp. 19-20 F 20 M 20 25 
F 21 M 21 8 M 21 12 T 21 L 21 T 21

L 22 ⌂ T 22 T 22 Styr-m. 18.30 F 22 S 22 O 22 Exp. 19-20
S 23 ⌂ O 23 O 23 Exp. 19-20 L 23 M 23 21 T 23

M 24 4 T 24 T 24 S 24 T 24 Kv-seg F 24 Midsommarafton

T 25 F 25 F 25 M 25 17 O 25 Exp. 19-20 L 25 Midsommardagen

O 26 Exp. 19-20 L 26 L 26 T 26 T 26 Kristi himmelsf. Est. Cup S 26

T 27 S 27 S 27 O 27 Exp. 19-20 F 27 M 27 Vux.k. 1 26 
F 28 M 28 9 M 28 13 T 28 L 28 T 28 Vux.k. 1
L 29 T 29 F 29 S 29 O 29 Vux.k. 1
S 30 O 30 L 30 Valborgsmässoafton M 30 22 T 30 Vux.k. 1
M 31 Budgetunderlag 5 T 31 T 31 Kv-seg

Årskalender för USS styrelse 2021-2022. Utförd 2021-11-03.
Färger: Medlem  Styrelse  Tidning  Klinten  Klubbhuset

Juni 2022

Veckonr.se

Januari 2022 Februari 2022 Mars 2022 April 2022 Maj 2022

Årsmöte 16.00
USS-akt. 1/22

Klinten
Röjning

Klinten Flytbryggor

Klinten 
Vårstädning

Hej hamnplatsinnehavare 
i USS

Vi har många medlemmar som står i kö för 
hamnplats   Skall du inte utnyttja hamnplatsen 
denna säsong, meddela USS hamn chef detta om-
gående, så blir du ej fakturerad för hamnplatsen. 

 
Kontakta Hamnchefen Jan Hoffman 

hamn@uss.nu  
om du inte tänker utnyttja din plats  

kommande sommar.

MVH USS administration

Sjösättningsdatum
Se sid 8
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- Service & Reparationer
- Försäkringsskador
- Motorbyten
- Montering bogpropeller
- Montering elektronik
- Vinterförvaring
- Reservdelar

018 - 55 20 20    www.rmarine.se    info@rmarine.se

Uppsala/Skarholmen

Kontorsmaterial
Trycksaker

Presentreklam
Profilkläder

Arbetskläder
Välkommen!

www.knkontor.se
info@knkontor.se

Stålgatan 19  Port 9:2   •   754 50 Uppsala
018 - 30 44 25   •   mån - fre  08:00 - 17:00

DELFINSEGEL ÄR TILL SALU

USS aktiviteter på Klinten  
under våren 2022.

5-6 mars

Röjning och eldning av ris.

23 april

Utläggning av flytbryggor.

14-15 maj

Vårstädning på Klinten.

18-19 juni   

Uppsnyggning av Klinten inför 
midsommar.

Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till  
med att hålla Klinten i skick så att vi  

kan trivas och koppla av på vår  
fina klubbholme.

Rune Larsson 
Klintenchef
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Kv 3
Kv 2

0 10 20 30 40 50
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Och käre båtägare: Hjälp gärna till med fler båtar än 
din egen. Av och till behöver även du hjälp.

Kvarter 5  25 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 8  25 sept  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 6, 7  26 sept kl 07:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3,  1 okt  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 1, 2, 3,  2 okt  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 4  3 okt kl 07:00 - 17:00
Kvarter 8  9 okt  kl 07:00 - 17:00

Chef Göran Bolin 0705 - 17 07 16
Chef vice Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kvarter 1 Hans-Åke Boman 0703 - 84 47 86
Kvarter 2 Johan Sjöberg 0705 - 46 45 92
Kvarter 3 Jan Pettersson 0709 - 11 93 02
Kvarter 4 Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kvarter 5 Martin Signeul 0703 - 82 81 81
 Stefan Signeul 0703 - 28 53 33
Kvarter 6 och 7 Swanthe Lindgren 0706 - 50 65 05
Kvarter 8 Tomas Candert 0705 - 78 78 84
Miljöstation Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kranskötare Tomas Candert 0705 - 78 78 84
Kranskötare Thomas Wärngren 0705 - 67 01 54
Kranskötare Jan Lundmark 0706 - 59 50 89

Varvsgruppen

Upptagning 2021 

Rampen bör ej nyttjas 
under sjösättningsda-
garna.

Märkning
• Alla uppställningsanordningar skall vara märkta med namn 

och aktuellt telefonnummer väl synligt. Märkningen är en 
säkerhetsåtgärd för medlemmarna om något skulle hända, 
och inte minst viktigt för att underlätta städning/vår och 
utställning/höst.

• Omärkta, kvarvarande master kommer att lyftas bort efter 
sjösättning/upptagning för ev skrotning.

• Alla master som förvaras i mastskjulet måste vara märkta 
med namn och telefonnummer. Spridare skall vara avmon-
terade. Inga master får ligga kvar på bockarna utanför mast-
skjulet. De bör flyttas snarast möjligt. Varvsgruppen kommer 
att genomföra en besiktning av samtliga uppställningsan-
ordningar och där dessa befinns vara dåliga, kommer ägaren 
kontaktas för åtgärd.  

Brandfaran
• Vid svetsningsarbeten eller användande av vinkelslip på var-

vet gäller reglerna för heta arbeten. Svetsningsarbete måste 
alltid anmälas till varvschef eller vice varvschef före igångsät-
tande. Glöm ej brandsläckare.

• I båtarna får under varvsperioden ej förvaras: gasoltuber, lösa 
dunkar med bränsle (diesel, bensin etc) eller andra lättan-
tändliga vätskor. Tänk på brandfaran.

• Används värmefläkt i båten skall den vara bevakad vid an-
vändning och får inte lämnas påslagen över natten. 

Miljö
• I miljöstationen finns fat som skall användas för olja och 

glykol.
• Båtägare skall själva lämna sina uttjänta batterier till 

återvinningsstation.

El
• Elföreskrifterna kräver låsta skåp.
• Behöver du el i större omfattning. Kontakta varvschefen för 

ett avtal om el.

Aktivitetsarbeten
• Bokning av aktivitetsarbeten göres på listorna i pärmen som 

finns i klubbhuset.

Att tänka på när Din båt står på varvet:

USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 260 båtar. 
Där finns tillgång till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast 
kran med lyftkapacitet på 5 ton, el och vatten. 

Information från varvet
För varvet svarar varvschefen, vice varvschef och kvartersbasar. Upp-
ställda båtar skall vara försäkrade till fulla värdet. Se stadgar och ord-
ningsregler för varvet.

Sjösättningstider

Tider finns på hemsidan och sätts upp på  
anslagstavlorna ca 2 - 3 veckor före.

Kvarter 1,2,3,4 22-23 april  kl 07:00 - 17:00
Kvarter 6, 7  7 maj kl  07:00 - 17:00
Kvarter 5   8 maj  kl  07:00 - 17:00

Kvarter 8   14 maj   kl 15:00 - 19:00
Kvarter 8   24 april  kl 15:00 - 19:00

Sjösättning 2022 
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20% rabatt på alla  
sjölivskurser för dig som är  
medlem i USS*.
* Anges vid anmälan. Gäller på kursavgiften,  
kan ej kombineras och endast kurser i Uppsala.

Skaffa kunskaperna du behöver för en säker och rolig båtfärd!

Läs mer och anmäl dig på www.medborgarskolan.se 
eller ring oss på 010-15 75 200. 

Årsmötet 2022
lördag 26 Mars

kl 16:00

I klubbhuset
(om inget annat meddelas)

Se hemsidan om info

Medlemsmöte
onsdag 11 Maj

kl 18:00
Information för årets nya medlemmar

Sällskapets funktionärer berättar  
om verksamheten.

kl 19:00
Allmänt medlemsmöte med information  

om vårens nyheter, bland annat USS  
nya administrativa system BAS-K.

Efter mötet bjuder klubben på fika.

kl 20:00
Föredrag. 

Se vidare information på hemsidan och i mejlut-
skick.

Väl mött i klubbhuset

Styrelsen
www.uss.nu

Styrelsen
www.uss.nu
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Årsmötet 2022
lördag 26 mars kl 16:00

Förslag till dagordning vid USS årsmöte lördag den 26 mars 2022

1.   Mötets öppnande

2.   Fastställande av röstlängd för mötet. 

3.   Val av sekreterare och opartisk ordförande för mötet. 

4.   Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6.   Fastställande av föredragningslista. 

7.   Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret. 

8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

10.  Fastställande av medlemsavgifter. 

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår. 

12.  Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring. 

13.  Behandling av i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande. 

14.  Val.  

 a) Val till styrelsen.  

 b) Val av vaktchef. 

 c) Val av isseglingsansvarig.  

 d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsen ej delta.  

 e) Val till Minnesfondens fondstyrelse.  

 f ) Val till övriga förtroendeposter.  

 g) Val av 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en är dess ordförande.

15.  Veteranskepparna tillkännager sina representanter. 

16.  Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6

17  Information om nytt administrativt systen BAS-K

18.  Mötets avslutande

Motioner
Förslag från medlem till ärende att behandla på årsmötet (motion) ska vara styrelsen  

tillhanda senast 4 veckor före mötet. Kan mejlas till sekr@uss.nu 

Årsmötespub
Klubbmästeriet bjuder deltagarna på mat efter årsmötets slut.

Covid-19
Om myndigheters eller RF:s föreskrifter medför obligatoriskt vaccinationsbevis eller andra  
inskränkningar vid mötet, kommer detta att meddelas på hemsidan.Väl mött på internet!

Styrelsen
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Nuvarande lydelse:
Styrelsen ska bestå av ordförande samt tolv övriga 
ledamöter: vice ordförande, kassör, kappseglings-
ansvarig, ungdomsansvarig, sekreterare, hamnchef, 
varvschef, intendent, klubbmästare, Klintenchef, 
miljöansvarig och informationsansvarig.

Förslag till ändrad lydelse:
Styrelsen ska bestå av ordförande samt tretton 
övriga ledamöter: vice ordförande, kassör, huvudad-
ministratör, kappseglingsansvarig, ungdomsansvarig, 
sekreterare, hamnchef, varvschef, intendent, klubb-
mästare, Klintenchef, miljöansvarig och informa-
tionsansvarig.

Förslag till stadgeändring för USS inför årsmötet  

2022-03-26
Stadgeändring

Vid årsmötet 2022-03-26 föreslår styrelsen  
följande ändring i USS stadgar,: 
6 kap Styrelsen, 1 § Sammansättning, första stycket.

Allt för sjön ställer in
För andra året i rad tvingas Allt för sjön ställa in helt och hållet. 

Knappt två månader innan mässdörrarna skulle ha öppnats väljer de nu att ställa in.

Även den stockholm-
ska båtmässan ger vika 
för restriktionerna i 
spår av pandemin. Allt 
för sjön skulle ha ge-
nomförts 12-20 mars 
på Stockholmsmäs-
san i Älvsjö, och förra 
veckan var arrangörer-
na fortfarande positiva 
till att restriktionerna 
skulle ha lättats till dess. Men sedan dess har inte 
smittspridningen visat några tecken på att minska 
och under vecka 1 visade var runt 40 procent av 
testerna gjorda i Stockholmsregionen positiva, en-
ligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Nu beslu-
tar man alltså att ställa in mässan för andra året i 
rad, på grund av restriktionerna mot pandemin.  
– Ett oerhört trist besked till alla som älskar båtli-
vet, men med de begränsningar som större event 
har idag kan vi inte skapa den mässa utställare och 
besökare vill ha. Vi hade verkligen sett fram emot 
att välkomna alla till årets efterlängtade båtmässa, 
säger Hanse Thorslund, projektledare Allt för sjön, 
i ett pressmeddelande. I år skulle Allt för sjön firat 

100 år, men får nu 
fira på annat håll. För-
ra året lanserades en 
app som fick fungera 
som komplettering 
till den fysiska mäss-
san. Restriktionerna 
som infördes den 
12 januari innebär 
att vaccinationsbevis 

krävs för allmänna sammankomster över 50 per-
soner.  Varje person behöver ha minst tio kvadrat-
meters utrymme och dessutom inför man den här 
veckan ett deltagartak på 500 personer för alla all-
männa sammankomster och offentliga tillställningar. 
Antalet får överstigas om besöksytan delas in i 
sektioner där besökarna inte är nära varandra, men 
det är till föga hjälp för en mässa där alla besökare 
vill se hela mässan. 
– Det är också vår förhoppning att 2022 blir året 
då branschen får igång sina leveranser, så att vi med 
full gemensam kraft skapar en attraktiv och fullma-
tad Allt för sjön 2023, säger Hanse Thorslund. 

 
Text: Elinor Karlin • 2022-01-18
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Verksamhetsberättelse 2021
för 

UPSALA SEGELSÄLLSKAP
(initialer USS)

Härmed avger Upsala Segelsällskap  
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  

1 januari 2021 - 31 december 2021.  
Sällskapets 114:e verksamhetsår.

Välkommen till Upsala Segelsällskap!
USS

Upsala Segelsällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.600 med-
lemmar och antalet registrerade båtar är cirka 560. Vår hamn är belägen 
i Ekoln, i norra Mälaren vid Skarholmen och vårt varv vid Flottsund i 
anslutning till Fyrisåns mynning.

Säby Klint

Vi har en klubbholme, Säby Klint, som är belägen drygt 2 distansminuter 
från vår hamn.

Kappsegling och ungdomsverksamhet

USS verksamhet bygger på ideella medlemsinsatser. Vi prioriterar kapp-
segling och ungdomsverksamhet och har genom Svenska Seglarförbundet 
antagits som ”Ungdomsvänlig klubb”. 

USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap för ungdomar upp till och 
med 24 år.
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USS organisation

Administration ”Admin”

Ordförande

Kassör

Vice ordförande

Sekreterare

Klubbmästare

Miljöansvarig

Intendenturen

Information

Kappsegling

Klinten

Hamn

Varv

Hamngruppen HamnvaktenEl

Kvartersbasar Kranskötare El

Klubbhuset

Klubbhusvärdar

Fastighet & MarkBåtar

Klintengruppen El

Övriga funktioner

Tidning Internet Support Sponsring

Ungdom
Ungdomsledare

Issegling

Seglarskolor

Kappseglingscentrum

Styrelsen

Valberedning

Revisorer

Data

Minnesfond

Veteraner

Båtansv.:
606

Båtansv.:
cb-jollar
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Ordföranden
Uppdraget och förtroendet att få vara ordförande i USS är 
mycket stimulerande och spännande, USS är en fantastiskt 
fin båtklubb med många verksamhetsdelar, engagerade duk-
tiga ideella funktionärer och ledare. Under 2021 har antal 
medlemmar fortsatt att öka.

Styrelsen har under 2021 haft 10 styrelsemöten. Under vå-
ren hade styrelsen digitala möten i Teams och efter somma-
ren kunde mötena hållas i klubbhuset igen. Mötena i Teams 
har fungerat bra men det var uppskattat att få träffas igen.

Kappseglingsframgångar
USS har under 2021 fortsatt att skörda framgångar på 
kappseglingsbanorna i de klasser där vi under många år 
presterat toppresultat. 

Vår tredje säsong i Allsvenskan i segling gav placeringen 7 i 
det totala seriesammandraget som omfattar 18 klubbar – en 
förbättring med 5 placeringar jämfört med 2020. Helt av-
görande för våra framgångar är att vi kan disponera en J/70-
båt som ställs till förfogande av företaget Gibon i projektet 
Gibon Sailing Team. En av avsikterna bakom projektet är 
att åstadkomma kunskapsöverföring mellan erfarna seglare 
och yngre. Det är nu klart att vi deltar i Allsvenskan även 
2022 i och med framgången i årets Allsvenska segling och 
ett fortsatt samarbete med företaget Gibon kring båten J/70 
och Gibon Sailing Team. 

I svenska mästerskapen för IF-båtar vid Ekholmen, Östra 
Saxarfjärden segrade Upsala Segelsällskap och hade också 
flera båtar med fina resultat.

I svenska juniormästerskapen, JSM i Lomma har ungdomar 
från USS deltagit med fina prestationer i tuffa förhållanden 
med båttypen RS Feva.

Upsala Segelsällskap arrangerade SM för Neptunkryssare vid 
Skarholmen och Ekoln 20–22 augusti och vann SM-guld i 
en spännande tävling med åtta seglingar. USS arrangörskap 
var mycket lyckat och uppskattat. 

Härom året ansökte Kite-seglare om anslutning till USS och 
finns nu med som en del i seglingsverksamheten. När Kite-
seglarna i Upsala Segelsällskap i augusti deltog i Sveriges 
största Kite-raid-tävling i Sandhamn gjorde man storskräll. 
USS vann både Archipelago Flying Day (banracing) och 
Archipelago Flying Raid.

Tränings - och tävlingsverksamhet
Ungdoms- och Kappseglingssektionernas tränings- och 
tävlingsverksamhet med USS klubbåtar har fortsatt med 
många deltagare. Ungdomsträningarna har ofta skett i sam-
verkan med våra grannklubbar UKF och ESK.

Det är särskilt glädjande att vår fina ungdomsverksamhet 
ökar, med mål att ge ungdomar möjlighet att känna på 
båtlivet, gemenskapen, teamarbetet och träna segling och 
säkerhet på sjön, Det har även börjat ge framgångar på 
kappseglingsbanorna i klasser där huvudsakligen ungdomar 
tävlat, vilket bidrar till vår pågående generationsväxling.

Lilla Sportspegeln gjorde i september ett mycket informativt 
och trevligt reportage från ungdomssegling inom USS. Våra 
ungdomar visade och informerade om seglingens grunder 
på ett mycket professionellt sätt. 

Sommarens seglingsläger för ungdomar med stöd från Upp-
sala kommun har varit mycket lyckat och välbesökt. Under 
sju veckor har våra duktiga och kunniga ledare bedrivit en 
trevlig och lärorik lägertid för ungdomarna.

Vårt 60-plus-gäng har som vanligt bidragit till att verk-
samheten fungerar genom underhåll av klubbens båtar och 
övrig materiel. 

Uppskattade seglarkurser har under sommaren hållits för 
såväl ungdomar som vuxna.

En viktig grund för framgångarna inom ungdoms- och seg-
lingsverksamheten är ett gott ledarskap. Vid årets seglarträff 
i Svenska Seglarförbundet fick vår ungdomsansvarige Per 
Ek och vice seglingsansvarige Jonas Ettemo ta emot Svenska 
Seglarförbundets hedersomnämnande för sina insatser som 
ideella ledare inom USS.

Klinten – Varv – Hamn – Intendentur
Klubbholmen Klinten har varit välbesökt i sommar. Det 
är en mycket fin plats som klubben äger och sköter på ett 
föredömligt sätt. Gästande båtar utifrån har i sommar kun-
nat ge en frivillig avgift när man besökt Klinten, som bidrag 
till klubbens skötsel och underhåll av klubbholmen. Det är 
viktigt att vi medlemmar fortsatt medverkar och är aktiva 
vid underhåll av Klinten.

I september hade Sjöräddningssällskapet Uppsala tillsam-
mans med polis, räddningstjänst och ambulans en stor 
räddningsövning vid Skarholmen och vår klubbholme 
Säbyklint.



15uss aktuellt nr 1 2022

Arbetet på Flottsundsvarvet består som vanligt i huvud-
sak av sjösättning och upptagning av ca 250 båtar, med 
förberedelser och genomförande. Ett möte mellan USS och 
Uppsala kommun har genomförts i oktober. Vid mötet 
diskuterades skadegörelser i hamn och vid varv denna som-
mar, behovet av bottenjustering vid varv samt rensning av 
nedfallna träd och grenar i ån vid varvsplatsen. Mötet var 
ett inledande möte för att lyfta problem och frågeställningar 
och det fanns ett gemensamt intresse till fortsatta möten 
för att hitta lösningar på sådant som behöver åtgärdas. 
Vid kommande möten kommer också representant från 
kommunen som ansvarar för våra arrendeavtal för hamn 
och varv att medverka. Det är angeläget att vi får tydliga 
förutsättningar inför fortsatt dialog om våra arrenden och 
Skarholmens utveckling.

I hamnen har fortsatt underhåll och renovering av bryggor 
vidtagits. 

Klubbhuset har varit flitigt använt av USS alla verksamhets-
områden. SXK Uppsala-Roslagskretsen har fortsatt fått låna 
huset för klubbaftnar och möten, liksom grannklubbarna 
ESK, UKF och UMS vid enstaka tillfällen, och även SSRS 
för delar av sin verksamhet. En viss uthyrning har även i år 
skett till våra medlemmar. Aktiviteterna har dock varit färre 
än vanligt på grund av coronapandemin.

Båthuset har inrymt aktiviteter så gott som dagligen. Här 
sker allt underhåll på både funktionärsmotorbåtarna och 
klubbens jollar och 606-or. I övrigt har Intendenturen som 
vanligt utfört skötsel och underhåll av funktionärsbåtar, 
byggnader och mark vid vår hamn. Klubbhuset har fått en 
renoverad och ny altan.

USS har som tidigare år fått mycket god hjälp av Uppsala 
Kommuns dagliga verksamhet Skarisgruppen med skötseln 
av våra anläggningar.

Information – Miljö –  
Klubbmästeri – Veteranskeppare

USS har genomfört två medlemsmöten och ett årsmöte 
under året. Årsmötet och vårens medlemsmöte genom-
fördes digitalt i Teams. Medlemsmötet riktade sig främst 
till nytillkomna medlemmar. Verksamhetsansvariga i USS 
informerade deltagarna om USS och dess verksamheter. Det 
blev en ny form av medlemsmöte på grund av pandemin 
som fick bra respons.

Vid höstens medlemsmöte som genomfördes i fullsatt över-
våning i klubbhuset delades utmärkelser ut för fina insatser 
på kappseglingsbanorna, för fina ledar- och träningsinsatser 
i ungdomsverksamheten, för rådiga insatser vid båtbrand i 
hamnen förra sommaren och diplom till hedersmedlemmar 
som gjort mångåriga viktiga insatser för USS. Mötet beslu-
tade också att styrelsen kunde gå vidare med en ansökan om 
medlemskap i Saltsjön-Mälarens Båtförbund och Svenska 
Båtunionen.

I augusti antog styrelsen en reviderad miljöplan och en 
krishanteringsplan för föreningen.

Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik var ute för 
samråd i maj med möjlighet för båtklubbarna att yttra sig. 
Svenska Kryssarklubbens Uppsala-Roslagskrets, Upsala Se-
gelsällskap, Ekolns Segelklubb, Uppsala Motorbåtssällskap 
och Fyris Segelsällskap gjorde tillsammans ett yttrande där 
båtklubbarna påpekade vikten av framkomlighet för båtar 
i Fyrisån vid ett eventuellt brobygge vid Ultuna. Båtklub-
barna förordade också en hög bro för bästa framkomlighet.

Klubbmästeriet har på grund av coronapandemin fått 
lov att ställa in de flesta av sina planerade aktiviteter. När 
Oktoberfesten och Luciapuben kunde återupptas så var de 
mycket uppskattade och välbesökta klubbaftnar.

Veteranskepparna har inte haft några gemensamma aktivite-
ter under året på grund av pandemin.

Andra båt- och idrottsorganisationer
USS är som idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbun-
det och dess organisationer SISU-Upplands Idrottsförbund, 
Upplands-Gästriklands seglarförbund (UGSF), Svenska 
Seglarförbundet (SSF) och Svenska Isseglarförbundet 
(SISF). Från och med årsmötet 2021 har USS tre ledamöter 
i styrelsen för UGSF. Samarbetet mellan USS och grannse-
gelklubbarna ESK och UKF har fortsatt med gemensamma 
tränings- och tävlingsaktiviteter. UMS har vid möte infor-
merat delar av USS styrelse om Båtunionens administra-
tionssystem för båtklubbar, BAS K.

Efter att USS ansökt om medlemskap i Saltsjön-Mälarens 
Båtförbund och Svenska Båtunionen så är nu USS också 
medlem i dessa efter beslut i Förbundsstyrelsen SMBF. Där-
med får USS också tillgång till det web-baserade administra-
tionssystemet BAS K från Båtunionen som ska implemente-
ras i USS 2022 för att underlätta hantering av den växande 
verksamheten.

Förberedelser inför 2022
Planeringsarbetet för USS verksamhetsår 2022 startade 
under hösten med budgetförberedelser och verksamhets-
planer för USS verksamhetsområden. Styrelsen har tillsatt 
en arbetsgrupp som ska leda arbetet med att införa det nya 
administrationssystemet BAS K under 2022.

USS – en välskött förening
Allt arbete som under året utförts inom USS har varit 
ideellt. De medlemmar som ställer upp gör ett synnerligen 
gott arbete och är verkligen värda en stor eloge. Det är vi 
medlemmar som med eget arbete gör USS till en fin och 
välskött klubb att vara stolta över.

Magnus Johannesson ordförande
Per Nilson vice ordförande
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Sekretariatet
 

Medlemmar per 31/12, 2021 

Med-
lemmar 
per 
31/12 

År Med-
lemmar

He-
ders-
med-
lem 

Famil-
jer 

Junior Senior 

Huvud Fa-
milje 

Totalt Övriga Totalt 0–24 år 25 år– 

2020 853 668 1521 2 48 349 393 1128 
2021 917 744 1661 2 1663 48 375 474 1187
 
År Ålder

0–6 7–12 13–20 21–40 41– Övriga Totalt
2020 Män 16 70 116 135 634 971 

Kvinnor 8 46 87 94 315 550 
Övriga    2 2 
totalt 24 116 203 229 949 2 1523 

2021 Män 13 75 148 154 660 1050
Kvinnor 11 49 110 97 344 611
Övriga 2 2
totalt 24 124 258 251 1004 2 1663

Båtar 
per31/12 
År Segelbåtar Motorseglare Motorbåtar och 

övriga 
Totalt 

2020 312 13 228 553 
2021 310 13 234 557

År Hamnplatser 
Skarholmen 

Hamnplatser Flott-
sund 

Varv: Antal båtar 

2020 312 25 243 
2021 312 25 230
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Möten

Styrelsens arbete
På grund av coronapandemins begränsande inverkan hölls 
årets 9 första styrelsemöten via Teams, varav ett var bud-
getmötet den 23/2 där budget för 2021 fastställdes. Den 
6/10 återupptogs de fysiska styrelsemötena i USS klubbhus 
och fyra fysiska möten hölls under hösten. Utöver detta har 
klubbens presidium (ordförande, vice ordförande, kassör 
och sekreterare) haft 10 träffar via Teams för att bereda 
ärenden inför styrelsemötena.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 20 mars med dagordning utifrån USS 
stadgar. Även detta möte genomfördes helt via Teams och 
lockade ett femtiotal deltagare.

Medlemsmöten
Vårens medlemsmöte hölls via Teams på grund av smitt-
skyddsrestriktionerna men höstmötet hölls på vanligt vis i 
klubbhuset. Vid medlemsmötet fick medlemmarna chans 
att göra sin röst hörd och svara på frågan om USS ska söka 
medlemskap i Saltsjön-Mälarens Båtförbund och Svenska 
Båtunionen. Mötet biföll enhälligt förslaget.

Expeditionen
Expeditionen i Klubbhuset har även denna säsong haft 
begränsade öppettider på grund av pandemin och med 
begränsad bemanning vid öppethållandena på tisdagar kl 
19–20. Medlemsärenden har ordnats digitalt och nyck-
elhantering har skötts med hjälp av intendenturen och 
KN-Kontor

Anna-Karin Theelke

Information
Tidning

Tidningen USS-Aktuellt har utkommit med fyra nummer 
under året.

I tidningen berättas det om aktuella händelser inom kapp-
segling och issegling.

Årets olika arrangemang inom klubben beskrivs i tidningen, 
med inbjudan till och reportage om aktiviteterna. Till 
tidningen och framöver även till hemsidan har Lotta Albihn 
kommit som förstärkning, Tanken är att hon ska skriva 
artiklar och dylikt till tidning och hemsida. 

Vi har allt eftersom utvecklat tidningen för att läsarna ska 
hitta kontaktpersoner och adresser till respektive funktionä-
rer.

I tidningen finns också ett kalendarium och en samlad 
aktivitetslista för hela året.

Lilla Kalendern distribuerades tillsammans med USS-Aktu-
ellt nr 2.

Annonser baksidan:
Båttillbehörsföretaget Hjertmans, annons i nr 1. Siden-
Selma, annons i nr 2. Güntherska Konditoriet, annons i nr 
3. Güntherska Konditoriet, annons i nr 4.

Internet
Arbete med att säkra och städa upp alla DNS-registreringar 
har påbörjats. Inför flytt och ny hemsideslösning, planerar 
vi att skapa en mindre arbetsgrupp kring detta. I dagsläget 
är det inte klart vilken plattform hemsidan kommer att 
ligga på från 2023.

Utveckling av hemsidan har fortsatt. Vi har bildat en infor-
mationsgrupp: 

Informationsansvarig: Leif Theelke

Redaktör: Thomas Sütt 

Webbadministratör: Klas Elwinger 

Allmän information
Verksamhetsberättelse samt hjälp med olika registreringar 
vid kappsegling, utbildning Seglingens ledarskap grund 
m m.

Leif Theelke

Miljö
Miljöplanen har under året reviderats och antogs vid 
årsmötet 2021. Miljöplan och avfallsplan finns tillgängliga 
för medlemmarna på hemsidan. Miljöplanen har skickats 
till Miljöförvaltningen. Nästa miljötillsyn är enligt för-
valtningen aktuell 2023 eller 2024. Avfallsplanen är under 
revidering.

Båtbottenfärger 
Biocidfärger är förbjudna att användas på båtar som har hu-
vudsaklig förtöjningsplats i insjöar. Mälaren är en insjö och 
båtar som förtöjs i USS hamn omfattas därför av förbudet. 
Uppsala kommun har beslutat att enbart biocidfri botten-
färg får användas på båtar som ligger på USS, ESK:s och 
UMS varv/uppläggningsplatser. Medlemmarna har under 
året informerats om detta i USS-Aktuellt inför sjösättning-
en. Den portabla båtbottentvätt av modell ”Hull-washer” 
som tidigare funnits tillgänglig för båtklubbarna via Uppsala 
kommun fungerar inte längre enligt Uppsala miljöförvalt-
ning, och någon ersättning för denna finns för närvarande 
inte. 

Brandrisk i hamnen och på varvet 
Ytterligare en sommar med en båt som exploderade och 
brann – denna gång mitt i UMS hamn – blev än en gång en 
påminnelse om hur viktigt det är att alla medlemmar han-
terar brandfarliga vätskor ansvarsfullt. Efter tillbudet skrev 
vi återigen om risken för brand i hamnen och uppmanade 
till försiktighet och vilka regler som gäller för att så långt 
möjligt hindra att brand och explosioner inträffar i hamnen 
– och minska konsekvenserna om det ändå sker.
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I USS ordningsregler som reviderades 1 december 2020 
framgår under punkt 18–19 i kapitlet ”Ordningsregler 
för varvet” att svetsarbete alltid måste anmälas till varvs-
chef eller vice varvschef innan arbetet vidtas samt att gasol 
eller lättantändliga vätskor inte får förvaras i båt som står 
uppställd på varvet och att motorbränsle endast får förvaras 
i fast tank.

Avfall
Under rubriken ”Ordningsregler för hantering av avfall” i 
USS ordningsregler som reviderades 1 december 2020 hittar 
medlemmarna uppgifter om hur avfall och hushållssopor 
från båtar ska hanteras i hamnen, klubbholmen och på 
varvet. 

Helena Fornstedt

Klubbmästeriet
Styrelsemöten har vi haft via Teams under vinter-vår, fysiska 
styrelsemöten från september med fika.

Klubbmästeriet ordnade all markservice vid SM för Nep-
tunkryssare i augusti, vilket bestod av frukost-lunchpaket-
grill av hamburgare-regattamiddag-avslutning med grill av 
hamburgare efter prisutdelningen.

Vi har äntligen fått igång den vanliga verksamheten igen 
och då fått äran att ordna Oktoberfesten. Vi fick in anmäl-
ningar via mail som vi önskat, för att inte chansa med hur 
mycket folk som skulle komma. Matsvinnet minskade på 
detta sätt.

Medlemsmötet genomfördes 17/11 med fika för alla som 
närvarade.

Nästa begivenhet är Luciapuben, med anmälningar via mail 
igen.

Tack till vice klubbmästare Yvonne Strandell. Tack till Olle 
Lavemark och Bosse Larsson. Tack till Pia Mattsson och 
Anita Bertze Gelin som var med på SM för Neptunkryssare.

Annicka Lavemark

Kappseglingssektionen
Säsong

Säsongsupptakten 2021 blev ganska rumphuggen i maj när 
pandemiläget gjorde att alla tävlingar i landet blev inställda, 
och kvällsseglingarna utanför USS fick hanteras som trä-
ningar utan samlingar efter. Det här innebar för USS del 
att första delseglingen i allsvenskan ströks och serien fick nu 
avgöras i 3 tävlingshelger i stället för fyra. Men i juni kom 
Seglarsverige igång igen tack vare det förbättrade pande-
miläget. 

Tävlingar
Allsvenskan som seglas med J/70-båtar, kunde genomföra 
deltävling 1 i Långedrag. Micke och Charlotte Gelin/Ebba 
Ettemo/Niklas Larsson/Andreas Seger försvarade klubbfär-
gerna med en 9:e plats. Här hemma kunde kvällseglingarna 
hållas som vanligt (samling utomhus). 

USS-regattan genomfördes helgen före midsommar. I 
606-klassen segrade Mats Wahlberg/Johan Mattsson och 
bland Neptunkryssarna segrade Staffan Eklund/Erik Matts-
son. 

IF-SM. På Saxarfjärden hos Vikingarnas SS kunde Pon-
tus Rosberg USS, med besättningen Thomas/Anders från 
Stockholm, i sin IF-båt segla hem SM-titeln i juli månad. 
Från USS deltog även Johan Åqvist/Ulf Wrange/Peter 
Sandblom (5:a) samt Anna-Karin Theelke/Åsa Hagström/
Per Stålhandske (12:a).

SM Neptunkryssare. USS arrangerade SM för Neptunkrys-
sare 20–22 augusti. Guldet gick till USS, Staffan Eklund/
Simon Eklund. Arrangemanget blev mycket uppskattat 
av de 25 deltagarna. Alla inblandade funktionärer, dvs 
Sjöorganisationen-Klubbmästeriet-expeditionen-sjösättning, 
gjorde tillsammans tävlingarna till en riktig seglarfest. 

Allsvenskan del 2. I Örnsköldsvik seglades andra deltäv-
lingen i allsvenskan. Här slutade USS lag på 8:e plats. Från 
USS deltog Anders Attelind/Andreas Seger/Frida Lindqvist/
David Vallgårda/Ebba Skarin.

Archipelago Flying Day (banracing) och Archipelago Flying 
Raid. USS har även haft framgångar i Kite-segling och 
gjorde storskräll på båda tävlingarna som gick av stapeln fre-
dag–söndag 20–22/8 ute i Sandhamn. 6 personer från USS 
deltog i tävlingen (som är Sveriges i särklass största kite-
raid-tävling) och på Flying day tog USS följande pallplatser:

1. Sebo Fors. 3. Tomas Westergren.

Och sedan, på själva huvudeventet Flying Raid:

1. Tomas Westergren. 2. Sebo Fors.

SM för RS Aero i Västerås 28–29/8. Staffan Eklund kom 
16 bland 37 deltagare.

DM för Tvåkrona och RS Feva samt nybörjarregatta för 
606, arrangerades av USS söndagen 29/8. Dagen bjöd på 
en hel del vind med byar på 8–10 m/s, vilket medförde lite 
utmaningar för seglarna. 

I Tvåkronaklassen med åtta startande jollar gick alla medal-
jer till ESK.

RS Feva hade sju startande och där segrade Hannah Lund-
gren och Ebba Ettemo, som därmed tog sitt fjärde raka 
DM-guld. På andra plats kom Emil Engstrand Kemi/Kajsa-
Lotta Ölmestrand och på tredje plats Alfred Landgren/
Viggo Billström.

I 606-klassen vann Joss Myers/Laura Waldmann med 
Anders Köhler/Signe Eriksson på andra plats. På bronsplats 
hamnade Daniel Westphal/Tej Varma Yenpuri.

SM för Tvåkrona genomfördes i Rastaholm 4–5 september. 
Fyra besättningar från USS deltog med den äran. Fyra av 40 
deltagande båtar kom från USS. I juniorklassen placerade 
sig Lydia E och Ella T på en hedrande 10:e plats (av 25). 
Totalt inkl seniorer blev bästa USS-placering 21 genom Ulf 
W och Valter O.
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Mobilkranar upp till 500t lyftkapacitet 
och Mobila Tornkranar

Vårt arbetsområde är  
Uppsala/Enköping/Stockholm.

www.viskanspa.se

VISKAN DALARÖ

viskanspa.se

www.ekebybruk.se   info@ekebybruk.se   018-50 40 45

Ekeby bruk har inredningen för det kompletta
hemmet såväl som det stora projektet. Vi har 

brinnande passion för badrum, kök, förvaring och 
golv allt som krävs för att inreda ditt hem, 
bostadsrättsförening eller spaanläggning.

VISKAN SPA – Spabad för svenska förhållanden.

Välkommen in till oss så berättar vi mer!

www.sv.se/uppsala
uppsala@sv.se        018 - 10 23 70

10% rabatt för USS medlemmar på våra båtkurser 
(Måste anges vid anmälningstillfället)
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Allsvenskan del 3 avslutades i Västerås 10–12 september. 
USS lag (Conny K, Christer O, Linn H, Lotta A, Fredrik 
M) placerade sig på 12:e plats i deltävlingen. Vi hade otur i 
den sista delseglingen, där USS ledde sitt heat men tvinga-
des bryta på grund av att förstaget lossnade (!). Totalt i hela 
Allsvenska serien slutade USS på 7:e plats. 

Kvällsseglingarna har genomförts på tisdagskvällarna enligt 
plan och med sista tillfället 14/9. Vinnare av USS tränings-
serie blev Johan Virhammar, som även tilldelades priset 
för flitigaste kvällsseglaren under året. Totalsegrare för den 
sammanlagda serien ESK + USS (tisdagskvällar + torsdags-
kvällar) blev Gustav Holst från ESK.

Neptunkryssarpokalen avgjordes vid Rastaholm 18–19 sep-
tember och vanns av Staffan E och Erik M som även vann 
Neptunkryssarcupen 2021.

Kitefoil-regatta. Den 25/9 genomfördes en kitefoil-regatta 
på Ekoln som lockade 15 deltagare. Den skulle egentligen 
ha genomförts på Askrikefjärden (Lidingö) men eftersom 
vindprognosen såg bättre ut i Uppsala flyttade man regattan 
hit. Hemmaseglaren Tomas Westergren vann och Sebo Fors 
kom tvåa. Tomas vann för övrigt silver på SM som seglades 
18–19 september i Skanör.

Seglingens Mästare i Marstrand 9–10/10. USS hade två 
båtar bland de 48 startande Svenska Mästarna i segling 
2021. Pontus med besättning slutade 20 och Staffan med 
besättning på plats 38.

KM. Team Hälge (Pontus och Anita Rosberg) vann KM 
sprintsegling 17/10.

Kommande arrangemang
IF-SM. USS har meddelat IF-båtsförbundet att vi är posi-
tiva till att arrangera SM för IF-båtar 2023.

Gibon har förlängt sponsorskapet för sin J/70 med ytterli-
gare två år, det vill säga till och med 2023. Jonas E fortsätter 
ansvara för avtalet från USS sida.

Hedersomnämnande
SSF Hedersomnämnande. 20–21/11 genomförde Svenska 
Seglarförbundet ”Seglarträffen”. Här fick Jonas Ettemo och 
Per Ek ta emot var sitt hedersomnämnande och diplom för 
sina uppmärksammade och mångåriga insatser, för USS 
kappseglingsverksamhet/Allsvenskasatsning och för USS 
ungdomsverksamhet.

Staffan Eklund

Ungdomssektionen
Flotta

Ungdomssektionens flotta 2021 består av 7 optimistjollar, 4 
Tvåkronor och 4 RS Feva.

En begagnad RS Feva har införskaffats under året.

Dessutom är fyra optimistjollar permanent placerade ute 
på Klinten för att användas av besökande yngre seglare och 
övriga paddel-/rodd-sugna barn.

Kappseglingssektionens 606:or har används flitigt av ung-
domssektionen, både vid kvällsträningarna och sommarakti-
viteterna och har löpande underhållits av 60-plus-gänget.

Kvällsträningar
Från sjösättning i början av maj till skolavslutning och från 
mitten av augusti till slutet på september genomfördes drygt 
30 kvällsträningar tisdagar och torsdagar med Tvåkronor, 
606:or, optimistjollar och RS Feva under ledning av ung-
domsledarna. Algot Andersson var under året både huvud-
tränare och seglarskoleansvarig.

Totala antalet träningsaktiviteter (antal deltagare x antal 
träningstillfällen) har legat på ungefär samma nivå som 
föregående år. Under året deltog cirka 30 barn och ungdo-
mar per kvällsträning och antalet segelbåtar på vattnet var 
10–12. Antalet ungdomsledare per kväll var 8–10 personer.

Sommaraktiviteter och utbildning
Totalt sju veckor av seglarskola, dagläger och sommarlovslä-
ger har genomförts.

Nytt för i år var fortsättningskurs för vuxna. Kursen blev 
snabbt fulltecknad och efter kursveckan uttryckte många av 
deltagarna sin uppskattning för en välplanerad och proffsigt 
genomförd vidareutbildning.

De två sista veckorna av läger blev återigen av efter en 
förfrågan från kommunen om att ordna gratis sommarlovs-
läger för sommarlovslediga barn mellan åtta och fjorton år. 
Fem ordinarie ledare och fyra hjälpledare (12–14 år) från 
klubben ansvarade och såg till att alla var nöjda och hade en 
kul lägervecka. Lägret finansierades till fullo av kommunens 
bidrag.

Samtliga sju sommarveckor har varit fullbokade med totalt 
över 130 deltagare, stora som små. Vuxna, barn och deras 
föräldrar samt ledare och klubbmedlemmar har alla uttryckt 
sin uppskattning för en trevlig, kul, lärorik och väl genom-
förd sommarsatsning.

USS har under året behållit sin status som godkänd SSF 
seglarskola.

En satsning på ledarutbildning gjordes under våren. Totalt 
tre nya ledare/tränare från USS examinerades innan sä-
songen drog igång.

Fyra ledare påbörjade tränarutbildning Blå.

Sju ledare erhöll, efter genomgången utbildning, SRC/
VHF-certifikat.

Jonas Ettemo ställde under våren upp som motorbåtsin-
struktör och skolade in alla ordinarie ungdomsledare på 
klubbens RIB-båtar.

Samtliga ledare (även hjälpledare) genomgick HLR-utbild-
ning.

Kappsegling
På grund av coronarestriktioner har kappseglingarna under 
2021varit färre än normalt.



21uss aktuellt nr 1 2022

USS har ändå representerats av ett flertal kappseglare från 
ungdomssektionen, både ledare och aktiva juniorer, vid de 
kappseglingar som ändå kom att genomföras.

Vid JSM i Lomma deltog fyra juniorbesättningar från USS. 
Även vid Tvåkrona-SM vid Rastaholm deltog fyra USS-be-
sättningar. Bra presterat av våra juniorer vid båda tillfällena.

Även lokalt har USS-juniorerna deltagit i tävlingar som 
DM, KM, Sprintcup och Upplandspokalen.

Sektionsmöten
Under årets första hälft hölls ett flertal sektionsmöten. 
Främst planerades utbildningsbehovet och bemanning 
under kvällsträningar och läger.

Även en utrustningsinventering gjordes och eventuella 
materielbehov diskuterades.

Coronasituationen
Ungdomssektionen har visat att man, trots coronasituatio-
nen som inneburit restriktioner, rekommendationer och 
regler som vi inte är vana vid och som kontinuerligt föränd-
ras, ändå kan bedriva en väl fungerande verksamhet samt 
åstadkomma framgångsrika satsningar genom samarbete, 
anpassning, initiativförmåga och att fokusera på möjligheter 
i stället för problem.

Per Ek

Varvet
Avtal

Avtalet med kommunen löper i till och med år 2023. I an-
slutning till avtalet har diskussion förts med Uppsala kom-
mun om bottenjustering. Bjerkings har gjort en utredning, 
som mynnar ut i att eventuell bottenjustering kan dra ut på 
tiden på grund av att en rad myndigheter kan bli inblan-
dade. Under hösten har klubben också haft ett möte med 
kommunen beträffande busliv med mera vid mastkranen, 
och skadegörelse på varvet. Frågan om muddring dryftades 
också. Inga direkta resultat kom från mötet. Styrelsen arbe-
tar vidare med frågan.

Sjösättning, varvsstäd
Sjösättning genomfördes 23–24 april, med stor kran, och 
8–9 maj med liten kran. Kvarter åtta sjösattes under maj. 
Efter sjösättningen stod 6 båtar kvar på varvet: en på kvarter 
8, en på kvarter 7 och fyra på kvarter 3. Varvsstädningen 
utfördes den 20 maj.

Upptagning
Utställning av vaggor och uppställningsanordningar genom-
fördes den 11 september. Upptagning genomfördes 25–26 
september med liten kran, och 1–3 oktober med stor kran. 
På grund av kranhaveri fick delar av kvarter 5 och kvarter 6 
och 7 tas upp med kran och lastbil. Ett krångligt och tidsö-
dande förfarande, men alla båtar kom upp ändå. Upptag-
ning kvarter 8 den 25 september och den 9 oktober.

Totalt antal båtar på varvet cirka 230 st. Vid kontroll av 
märkning av båtarna den 25 november var 33 omärkta, och 
3 hade ej låst fast sina stegar.

För årets sjösättning och upptagning anlitades Pontáns 
kranar.

Funktionärer
Förutom kvartersbasarna har kranskötare vid fasta kranen 
varit: Thomas Wärngren, Tomas Candert, Jan Lundmark 
och Jan Pettersson.

Behöriga traktorförare har varit: Tomas Candert, Jan Lund-
mark och Stanley Mahan.

Arbetsinsatser
Vid både sjösättning och upptagning har aktivitetsarbetare 
hjälpt till med bandsättning och vid uppställning av båtar. 
Detta har upplevts som mycket positivt

Varvet har också fått hjälp av ”Skarisgruppen” med gräs-
klippning och städning, vilket vi tackar för. Dessutom har 
gräsklippning utförts som aktivitetsarbete under sommaren. 
Innan sjösättningen fotograferades varvet med hjälp av 
drönare, vilket sedan var till stor hjälp vid sjösättningen och 
upptagningen.

Under våren lyckades vi få Kommunen att ta ansvar för 
vägen innanför bommen. Vägen fylldes upp och jämnades 
till. Den har sedan dess varit i gott skick. 

På våren reparerade vi ångbåtsbryggan och reste flaggstång-
en, som våra badgäster dragit omkull föregående sommar. 
Under sommaren gjordes åverkan på matboden, med bl a 
fönsterkross. Reparation har utförts och nytt plexiglas har 
satts in. Reparation av ångbåtsbryggan har också utförts, ef-
tersom den varit föremål för skadegörelse av ungdomar, som 
använder ångbåtsbryggan med mastkranen som badplats. 

Två dörrar på mastskjulet har försetts med lås, så att dessa 
går att öppna utifrån, för att göra det möjligt att komma in 
utan att hindras av långa master. Dörren till mastskjulet har 
riktats och hängts om. 

Slipskjulet har lyfts och ny syll har lagts in. Även nedre 
delen av fasadbrädorna, som liksom syllen var helt upp-
ruttna, har sågats bort, och ersatts med tryckimpregnerat 
virke. I samband med detta gjordes även urgrävning runt 
skjulet och slänten har också såtts med gräs. Hängrännor 
och stuprör har monterats. Med de massor, som blev över 
från urschaktningen vid slipskjulet, har en del uppfyllnader 
gjorts vid kvarter 4 och 2. I samband med detta gjordes 
också en del avgrusningar. 

Vi har även byggt en brygga, vid mittre upptagningsplatsen, 
som underlättade mycket i samband med upptagningen. 
Förhoppningsvis kan bryggbygget fortsätta, om det bara blir 
is i vinter.

Göran Bolin
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Hamnen
Bryggunderhåll

Under året har det varit sparsamt med jobb i hamnen på 
grund av pandemin. Sedvanligt bryggunderhåll har därför 
blivit eftersatt i år. Vi kommer att fortsätta med 300-bryg-
gan och även slutföra 500-bryggan under vintern 2022. 

Dykentreprenad åtgärdade en smärre skada på en av för-
töjningarna till vågbrytaren, så nu är anmärkningen efter 
besiktningen åtgärdad.

Tillbud i hamnen!
Vi har under 2021 haft det värsta året någonsin beträffande 
inbrott, stöld och skadegörelse, både på varvet (sommartid) 
och i hamnen. Totalt har ca 20 båtar blivit drabbade. Första 
tillfället var i början av juli, då tjuvarna simmade över från 
Lyssnaängsbadets sida till 500-bryggan. Stal en jolle från en 
båt och bröt sig in i ett tiotal båtar på 500- och 400-bryg-
gan. Med jollen rodde man tillbaka till andra sidan med 
stöldgodset, som bestod av alkoholhaltiga drycker till största 
delen. Jollen återfanns och hittade rätt till sin ägare. Stöld-
försök också av 2 båtar som de hade brutit upp. 

Senare på sommaren den 8/9 var det dags igen. Tjuvarna 
hoppar över staketet, stjäl en jolle från jollestället, sjösät-
ter den samt gör inbrott i ett flertal båtar på 200- samt 
300-bryggan. Paddlar över med stöldgodset till andra sidan, 
igen. Samma tillvägagångssätt som tidigare, skillnaden 
denna gång var att tjuvarna skar sönder gummijollen. Stöld-
försök av en el-moped inne på hamnområdet rapporterades 
samtidigt. Dock bara massa förstörelse, de fick aldrig med 
sig moppen. 

Stöld av bränsle ur båtar skedde också i hamnen vid vågbry-
taren. Även ett tiotal båtar på varvet fick bränsle stulet, med 
en massa skadegörelse till följd. Ett stöldförsök av utombor-
dare vid varvet rapporterades, dock blev tjuvarna störda och 
motorn blev kvar, även här en massa skadegörelse i onödan. 
Även rutor på båt har krossats vid varvet. 

Detta är vad som kommit till min kännedom, men det kan 
säkert vara fler tillbud. Tragiskt är det när det händer. Hop-
pas på en ”normal” sommar 2022. 

Hamnvakten
Åter ser vi hur viktigt det är att hamnvakten finns. Hamn-
vakten ska vakta från en plats där han/hon ser och, framför 
allt, hör bra. Alla dessa inbrott har varit ljudliga, det låter 
när man sparkar in en lucka till ruffen, eller slår sönder en 
ruta. Ett råd till nattvakterna: använd hörseln. Samtidigt 
vet vi inte hur många inbrott vi har blivit skonade ifrån när 
tjuvarna har sett vakterna.

Brygg-el
Det är viktigt att skriva in i pärmen när ström ska användas 
i båten. Pärmen ligger i vaktkuren. Om någon har ström 
kopplad till sin båt och vederbörande inte har angett detta i 
Brygg-El-pärmen, ska följande ske:

• Dra inte ut sladden!  

• Rapportera båtplatsen i Brygg-El-pärmen. Hamn 
 chefen får sedan avgöra vilken åtgärd som ska utföras.

Övrigt
Vi vill påminna om att ta bort förtöjningstampar, och även 
tampen mellan stolpe och brygga, inför vintern.

På sommaren slarvas det också med att ta bort vass, näck-
rosor och andra sjöväxter runt den egna båten. Lie och 
vasskratta hänger på båtgaragets baksida.

Fortfarande finns det båtägare som inte följer de regler vi 
har för förtöjning i hamnen.  

Jan Hoffman och Jan Olsson

Intendenturen
Klubbhuset

Klubbhusvärdar 2021 har varit Eva Rang och Eleonore 
Bertze.

Klubbhuset har varit utnyttjat, förutom USS ordinarie 
verksamhet med styrelse-, medlemsmöten etc och de olika 
sektionernas interna möten, av:

•  Svenska Kryssarklubbens Uppsala-Roslagskrets för sina  
 klubbaftnar.

•  Uthyrning till medlem för privat fest har skett bara vid  
 3 tillfällen under hösten.

Klubbhuset – övrigt
• Ventilationsfilter ersatta, besiktning av ventilationen är  
 utförd.

• Ny sopsortering i klubbhuset, matchande kärlen ute.

• Låscylindern till entrédörr utbytt.

• Kommunens Skarisgrupp har utfört veckostädning.

• Vårstädning och höststädning av klubbhuset genom 
 fördes som aktivitetsarbete.

• Allt silver i prisskåpen blev putsat.

Klubbområdet
Skötsel av hamnens grönytor, klippning av häckar, städning 
av hamnområdet och runt klubbhuset samt på parkeringen 
har utförts av kommunens Skarisgrupp på ett fantastiskt bra 
sätt även i år. Sandlådan har tagits bort och ersatts av gräs. 
Nya utebord inkl parasoller har inköpts. Det nya tältet har 
uppskattats, främst av ungdomsgrupperna men det nyttja-
des även under SM-tävlingarna.

Båthuset
Under året har 60-plus bedrivit livlig verksamhet på onsda-
gar med att underhålla klubbens båtar. De har även varit 
verksamma övriga veckodagar. Stort tack för era insatser!
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Avslutningsvis
Vi vill tacka de medlemmar som ställt upp på aktivitetsarbe-
ten och 60-plus som fortsatt sina trevliga onsdagsträffar och 
arbetat med underhåll av klubbens båtar.

Vi vill även tacka kommunens Skarisgrupp för deras 
utmärkta sätt att utföra de arbetsuppgifter vi bett om, även 
alla egna initiativ de tagit för att hålla fint på klubbområdet 
och i klubbhuset.

Nu ser vi fram mot ett 2022 med många engagerade med-
lemmar som anmäler sig till aktivitetsarbeten för att hålla 
våra fina anläggningar i gott skick.

Kjell Nyberg / Stefan Nyberg

Klinten
Våren

I slutet av april och början på maj lades flytbryggorna ut, 
vattnet kopplades in och övriga förberedelser utfördes. En 
arborist kom med oss ut och fällde tre alar som sågades upp 
och togs rätt på till ved. 

Sommaren
Trots restriktioner var både städdagen och midsommarfiran-
det välbesökta. Senare på sommaren fälldes, med arboristens 

hjälp, tre askar som vi lyckats ta rätt på hälften av under två 
arbetshelger som var väldigt dåligt besökta. Under somma-
rens totalt 8 arbetsdagar var det bara 3 som var välbesökta. 
Med tanke på det stora antalet besökare under sommaren 
borde fler ställa upp på arbetsdagarna för att hålla vår 
klubbholme i gott skick.

Räddningsövning
Den 21 september var Klinten avlyst för besökare då SSRS, 
räddningstjänsten och polismyndigheten höll en stor övning 
på ön som tydligen var mycket lyckad.

Klintengruppen
Klintengruppen har bestått av Lars Sjölund, Marie-Louise 
Sandberg, Peter Berglund, Håkan Strömkvist, Jan Johans-
son, Leif Theelke, Payan Sadr, Belo Soto samt underteck-
nad.

Rune Larsson

Veteranskepparna
Vi har inte haft några aktiviteter under 2021 på grund av 
coronapandemin. Inför 2022 har vi några aktiviteter på 
gång, som vi ser fram emot.

Anita Bertze Gelin

Styrelse och suppleanter
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Styrelsen Ordinarie Suppleanter
Ordförande Magnus Johannesson
Vice ordförande Per Nilson
Kassör Bo Anjou Tf Karin Johannesson
Sekreterare Anna-Karin Theelke Nils Iggström
Infoansvarig Leif Theelke
Miljöansvarig Helena Fornstedt
Klubbmästare Annicka Lavemark Yvonne Strandell
Kappseglingsansvarig Staffan Eklund Jonas Ettemo
Ungdomsansvarig Per Ek Algot Andersson
Hamnchef Jan Hoffman Jan Olsson
Varvschef Göran Bohlin Thomas Wärngren
Intendent Kjell Nyberg Stefan Nyberg
Klintenchef Rune Larsson Lars Sjölund



24 uss aktuellt nr 1 2022

 Utbildningsperioden.
Under årets första månader hölls för de nya ledarna kurser 
i seglingens ledarskap grund. Därefter avverkades tränare/
instruktör grönkursen med både teori och praktikpass.

Några av dom seniora ledarna drog igång med fortsättnings-
kursen tränare blå.

Samtliga ledare gick SRC/VHF-kursen, den obligatoriska 
HLR-träningen och när motorbåtarna var sjösatta kördes 
motorbåtsträningen.

Vårsäsongen 
Efter en något trevande start på säsongen i maj på grund 
av, de vid den tidpunkten, rådande coronarestriktionerna så 
drog aktiviteterna så småningom igång på högsta växel.

 Med ett tillskott på tre stycken nya ledare och båtflottan 
utökad med två stycken nya jollar var vi väl förberedda på 
välbesökta kvällsträningar och kappseglingsgruppen såg 
fram emot att komma igång med både träning och tävling.

Och så blev det, iallafall när det gällde kvällsträningarna. 
Vid några tillfällen deltog runt 40 juniorer i spridda åldrar 
på träningarna. Ledarna hade en tuff uppgift att få båtarna 
att räcka till samt att själva kunna bedriva meningsfull skol-
ning och träning. Detta löste sig alltid tack vare handlings-
kraftiga och lösningsorienterade ledare.

Vårens i särklass mest uppmärksammade händelse var när 
SVT kommer till USS för ett avsnitt av lilla Sportspegeln 
som ska handla om segling. 

Sex grader varmt, regn och nordlig vind hindrar varken 
SVT eller USS medverkande juniorer från att genomföra ett 
roligt, lärorikt och underhållande program.

Strålande insats av våra juniorer och bra reklam för klubben.

Glädjande och inspirerande att SVT, utav SSFs 137 seg-
larskolor valde att komma till oss på USS.

 Dessvärre ställdes de flesta av vårsäsongens kappseglingar 
in. Då restriktioner och regler ändrades med kort varsel så 
drabbades både arrangerande och deltagande klubbar.

För USS kappseglingsjuniorer innebar detta att endast en 
tävling under säsongen kunde genomföras, nämligen en av 
UGSFs deltävlingar i Upplandspokalen. 

Sigtuna BK stod som arrangör och USS deltog med fyra 
fevor. Bra insats av samtliga USS-juniorer.

 Seglarskola och seglarläger.
Intresset och efterfrågan på både seglarskola och seglarläger 
var stort redan under tidig vår. Till att börja med planerades 
totalt fem veckor uppdelat på dagseglarläger för ungdomar, 

vuxenkurs för nybörjare samt fortsättningskurs för vuxna. 
Samtliga platser bokades snabbt upp och för varje vecka 
även en reservlista  för de som inte fick plats.

Med nya tältet på plats (allt enligt gällande coronarestrik-
tioner), båtarna i vattnet och sommarjobbande ledare och 
hjälpledare redo så drog vi igång den första av sommarens 
lägerveckor.

 Förfrågan från kommunen.
Även detta år fick klubben en förfrågan från kommunens 
kultur- och fritidsnämnd om att arrangera två veckor som-
marlovsläger för barn och unga.

Då fjolårets läger var uppskattat både bland deltagare och 
ledare togs beslutet att arrangera motsvarande även denna 
sommar.

Lägret, som går under namnet vattenskoj, erbjuder delta-
garna lekar, spel, bad- och vattenaktiviteter, prova på segling 
mm. Flera av dagarna är delvis på klinten.

Lägret är gratis för alla deltagare och finansieras helt av 
kommunen.

 Höstsäsongen.
Efter sju intensiva veckor av seglarläger och seglarskola kom 
så  kappseglingssäsongen för juniorerna igång på allvar.

Ett par veckor in i augusti så förbereds fyra fevor och en 
följebåt för att åka iväg till JSM i Lomma.

Ett tjugotal USSmedlemmar beståendes av seglare och 
föräldrar beger sig med båtar och tillhörande utrustning 
söderut för ett medverka i fyra dagar långt seglingsäventyr 
i fantastiska miljöer och med varierande väderlek, från +28 
grader och svag vind till ostadigt väder med regn, 17 m/s i 
byarna och våghöjd upp mot två meter.

Samtliga USS-besättningar ställde, trots tuffa förhållanden, 
upp i alla race och presterade väl.

Kappseglingssäsongen för juniorerna gick sedan i rask takt 
vidare med tävlingar som tvåkronaSM, DM, upplandspoka-
len (två deltävlingar), KM och sprintcup. 

Vi kan summera ett utomordentligt framgångsrikt och 
intressant år för USS 10-12 aktiva och duktiga junior-
kappseglare. Alla i åldern 13-16 varav flera hade sin första 
tävlingsäsong.

På hemmaplan kördes välbesökta kvällsträningar två gånger 
i veckan och fevagruppen tränade även vissa helger.

 

Per Ek / Ungdomsansvarig 

Årets rapport från ungdomsansvarig.



25uss aktuellt nr 1 2022

Svenska Sjö är  specialister på båt och 
 erbjuder våra försäkrings tagare kunnig, 
snabb och smidig skadehantering till låga 
premier. Dessutom ger vi dig som kund 
resultatbonus på överskottet. 

Som medlem i SBU försäkrar du din båt 
 extra förmånligt, utöver andra rabatter 
såsom nautisk kompetens.

Sedan 1967 har vi  tryggat båtägare och båt
klubbs medlemmar i hela  landet, så nästa 
gång nån vinkar, är det kanske en i gänget.

Välkommen att räkna ut din 
premie på www.svenskasjo.se 
eller läs av QR-koden.

Det syns när våra 
kunder är nöjda

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

010-490 49 00
dygnet runt
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Omkring 100 000 gamla 
tvåtaktsmotorer uppskattas 
finnas på fritidsbåtar runt om 
i landet. Många är slitstarka 
trotjänare som hängt med i 
årtionden.

Men förbränningen av bränsle 
är dålig. Cirka en fjärdedel 
av bensinen går rakt ut i 
vattenmiljön, tillsammans 
med avgaserna.

Nu kräver Havs- och vattenmyndigheten (Hav) i 
sitt nya program för havsmiljön “ett förbud eller 
aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare”.

Programmet innehåller uppdrag till olika 
myndigheter att göra saker, som sedan kan påverka 
allmänhet eller företag. Just båtmotorerna är det 
Transportstyrelsen som ansvarar för.

Körs inte långt
Hav har branschen med sig om tvåtaktarna, i 
princip.

— Det här är absolut miljöbovar som på sikt ska 
bort, säger Mats Eriksson, vd i Sweboat, som är 
båtbranschens riksförbund.

— Men frågan är hur bråttom det är, med tanke på 
hur lite de används.

De flesta tvåtaktare som finns kvar sitter på små 
båtar, som i många fall körs korta sträckor varje år, 
enligt Sweboat.

— Ska man då producera extra många nya motorer 
för att ersätta dessa, funderar Mats Eriksson.

Om det bedöms vara bråttom, vill Sweboat ändå 
undvika ett direkt förbud.

— Inför en skrotningspremie under begränsad tid, 
som hjälp på traven. Då kan branschen ombesörja 
skrotningen, så att man vet att motorerna kommer 
bort från marknaden, säger Eriksson.

Avgasrening
Moderna tvåtaktare med 
direktinsprutning, i stället 
för förgasare, berörs inte. 
De är mycket bättre ur 
miljösynpunkt, men relativt 
ovanliga.

På längre sikt vill Havs- och 
vattenmyndigheten också se 
krav på avgasrening på nya 

fritidsbåtar, med moderna motorer.

En annan ny punkt i åtgärdsprogrammet handlar 
om miljöfarliga båtbottenfärger med biocider, 
som bedöms göra särskilt stor skada i Östersjöns 
saltfattiga vatten. Färgerna ger utsläpp av koppar 
och zink.

Här vill Havs- och vattenmyndigheten att det utreds 
om man ska införa ett förbud mot försäljning av 
dessa färger till båtar som hör hemma i Östersjön.

— Det är ingen större chock. De alternativa 
metoderna, som bottentvätt och andra färger, har 
kommit en bra bit, säger Mats Eriksson.

EU-anpassning
Läget är annorlunda i Västerhavet. Å ena sidan 
bedöms vattenmiljön vara lite mera tålig mot de 
farliga bottenfärgerna. Men å andra sidan angrips 
båtskroven där snabbare av havstulpaner och annat, 
vilket gör färgerna mer oundgängliga för båtfolket.

Varje miljöfarlig färg måste godkännas av 
Kemikalieinspektionen för att få användas i 
olika vattenområden. Dessa godkännanden är 
tidsbestämda, och nu får inspektionen i uppdrag 
av Havs- och vattenmyndigheten att förfina 
bedömningarna inför framtida godkännanden.

— Vi håller på att gå över till en EU-gemensam 
prövning, säger Anneli Rudström, biolog och 
rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Snart kört för gamla tvåtaktare   TT Nyhetsbyrån 2022-01-16 

© TT Tvåtaktsmotorer med förgasare släpper ut omkring en 
fjärdedel av bränslet i stället för att förbränna det. 
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Güntherska 
Östra Ågatan 33

Välkomna till vårt Orangeri. 
Vi har fullständiga rättigheter!

I butiken hittar du ett fullt sortiment 
av alla sorters bakverk!

018 - 13 07 57

#guntherskahovkonditori      #schweizeri      #butikenpåhörnet

Mån - Fre 
08:00 - 19:00

Lördag 
10:00 - 18:00

Söndag 
11:00 - 18:00
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2022-01-12
Under 2021 omkom preliminärt 21 personer i fritids-
båtolyckor samt två i yrkessjöfarten. Det är totalt sex 
färre än under 2020. Det meddelar Transportstyrelsen 
den 12 januari.

Majoriteten av de omkomna är över 40 år. Två av de 
omkomna är kvinnor, resten är män.

Knappt hälften, nio personer, omkom på insjöar, fem 
i skärgården, fyra i hamnmiljöer och fyra vid bryggor. 
Tre av olyckorna kopplas till vattenskotrar.

Då antalet omkomna på sjön är relativt lågt ger en-
staka olyckor stort utslag i statistiken. Sett på fem 
års medelvärde har dödsfallen minskat de senaste 
tio åren, från 27,2 år 2012 – 2016 till 21,8 år 2017 
– 2021.

—Vi ser en stadig minskning i de allvarligaste olyck-
orna trots ett öka friluftsliv på sjön under pandemin, 
säger Hans Öhlund, vice ordförande och ansvarig för 
sjösäkerhetsfrågor i Svenska Båtunionen.

—Båtägarna blir fler men också mer utbildade, fler 
använder flytväst och mobiltelefon i vattensäkert fo-
dral gör att fler kan kalla på hjälp, det är viktiga åtgär-
der som vi kommer att fortsätta att arbeta för, säger 
Hans Öhlund.

Genom ett aktivt arbete och riktade kampanjer för 
bland annat ökad flytvästanvändning, ökad utbild-
ning, egen säkerhetskontroll av båt och bättre hamn-
säkerhet, bidrar vi till färre omkomna och skadade i 
båtlivet.

Svenska Båtunionen är också en del av Sjösäkerhetsrå-
det där vi aktivt arbetar tillsammans med andra orga-
nisationer för ett säkrare båtliv.

Kontakt sjösäkerhetsfrågor:  
Hans Öhlund, hans.ohlund@batunionen.se,  
070-577 96 56.

21 personer omkom  
i fritidsbåtsolyckor 2021

torsdag 10 december 2020
Bra att regeringen lyssnar på oss båtorganisationer och 
inför båtkörkort redan till sommaren för vattenskotrar. 
Men dåligt att regeringen fortfarande vägrar ta helhets-
grepp på sjösäkerheten och få bort all buskörning på 
sjön, oavsett farkost. Vi vill ju ha obligatoriskt förarin-
tyg för alla, det är så vi förbättrar sjösäkerheten och ska-
par ordning och reda på sjön.

Båtorganisationerna Svenska Båtunionen, Svenska 
Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet med 300 
000 medlemmar kommenterar regeringens förslag som 
i måndags gick ut på remiss.

  —Vi förstår inte varför regeringen hårdnackat håller 
fast vid att det endast är för vattenskotrar som det ska 
vara lag på att ha förarintyg för att få köra. Nu är det 
buskörning med vattenskotrar som är problemet, nästa 
år blir det någon annan motordriven farkost. Varför 
inte ta ett helhetsgrepp på en gång nu när man proces-
sar en lagstiftning? Varför inte göra som i våra grann-
länder, där lagen omfattar alla motorbåtar över ett visst 
antal knop, säger Peter Karlsson - Båtunionen, Fredrik 
Norén - Kryssarklubben och Marie Björling Duell - 
Seglarförbundet, som tidigare framför detta argument.

En annan sak som vi tycker är positivt är att regeringen 
lyssnat på argumentet att alla som har förarintyg idag 
skall kunna få köra vattenskoter med detta intyg. Ty-
värr befarar vi att förslaget blir dyrt för våra medlem-
mar som inte redan har förarintyg, då regeringen i för-
slaget inte tydligt säger man avser använda Nämnden 
för båtlivsutbildning. Nämnden sköter nämligen sedan 
30 år behörigheter och examinationer inom fritidsbåts-
livet på ett kostnadseffektivt sätt.

Båtorganisationerna är remissinstanser och kommer att 
svara på remissen i sin helhet. 

Svenska Båtunionen - båtklubbarnas paraplyorgani-
sation med 180 000 medlemmar. Vi värnar om fri-
tidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmil-
jöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till våra 
medlemmar.

Kontaktpersoner: Peter Karlsson, Verksamhechef  
Svenska Båtunionen peter@batunionen.com:  
072-748 59 61

Regeringen tar inte helhetsgrepp på 
buskörningen på sjön
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Titta, en antikhandlare!

Till havs kan allting hända – och snabbt går det. En 
dröm kan förvandlas till mardröm, en strålande dag 
kan fortsätta med en åskstorm och en passionerad 
antikhandlare kan visa sig vara en flexibel sjöräddare.  
Man vet aldrig. 
  Just därför är det så viktigt att Sjöräddningssällskapet 
och våra frivilliga sjöräddare finns. Vi är delaktiga i 
80 % av all sjöräddning i Sverige, och du kan alltid lita 
på att vi är redo att rycka ut om det händer något. 
  Till vardags har sjöräddarna helt andra yrken, men 
när larmet går släpper de allt de håller på med och ger 
sig ut för att rädda liv. Inom femton minuter ska de 
vara på på väg ut med räddningsbåten. 
 För att klara det behövs snabba båtar, bra utrustning 

och en organisation med stationer längs hela kusten. 
 Sjöräddningssällskapet är en ideell förening och så 
har det varit ända sedan starten 1907. Vår verksamhet 
bygger helt på människors vilja att hjälpa varandra. 
 Så tack alla medlemmar och givare! Det är er för-
tjänst att vi har 2 200 välutbildade frivilliga sjöräddare 
(med alla möjliga yrken), över 70 räddningsstationer 
och 260 räddningsenheter som alltid är redo att rycka 
ut. Ert stöd räddar liv till sjöss. Och som medlem får 
du själv kostnadsfri hjälp, även om det bara handlar om 
motorstopp en strålande sommardag. Det är vårt tack 
för att du stödjer oss. 
 Välkommen som medlem på sjoraddning.se. Eller 
swisha en gåva till 900 5000.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

F R I V I L L I G A  S J Ö R Ä D D A R E  S E D A N  19 0 7.
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Miljö i hamn och varv

Använd
Blästring eller skrapning

Tvätt på land utan 
miljöskadliga rengörings-

produkter?

Ingen särskild tvätt- 
anordning krävs.

Ja
Ja

Nej

Nej

Ja Biocidfria 
färger

Hårda Biocid- 
färger för  
ostkusten

Nej

Tillämpning av riktlinjerna

Huvudsaklig förtöjningsplats
Den huvudsakliga förtöjningsplatsen bestämmer vilken 
typ av båtbottenfärg som ska använda

Huvudsaklig förtöjningsplats Godkänd bottenfärg eller grundfärg
Endast hårda färger får användas

Hamn i Ekoln Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg.

Ostkusten 
(från Varvplats i Uppsala)

Godkänd hård ostkustbottenfärg. 
Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg.

Påväxt av vattenlevande organismer på båtar som vistas 
på ostkusten är relativt liten eftersom organismerna har 
svårt att fästa på båtar som åker eller ligger stilla under 
korta tider.

Blödande båtbottenfärger
Från och med säsong 2016 tillåts inga båtar med 
blödande / polderande / mjuka båtbottenfärger 
på varvet. Detta är ett gemensamt 
beslut av USS, ESK och UMS.
Båtar som tidigare inte haft varvs-
plats hos USS och har blödande 
båt bottenfärg ska skrapa/blästra/
slipa bort färgen för färgborttag-
ning. Båten måste därefter endast 
målas med biocidfria färger.

Biocid-färger är förbjudna enligt lag att användas för 
båtar som har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar.

För ostkusten gäller respektive  
kommuns bestämmelse.  

Kommuner kan bestämma, att en hamn och/eller ett 
varv, enbart ska använda biocidfria färger.  

Det gäller för ägare till båtar, som har hamnplats på 
ostkusten, att kontrollera om biocidfärg får användas!

Definitioner
Biocidfärg (giftiga färger)
Biocidfärg är en båtbottenfärg som innehåller giftiga 
ämnen.
Dessa biocidfärger är områdesindelade och godkända 
av Kemikalieinspektionen (KEMI) för två områden: 
- Västkusten. 
- Ostkusten förutom norra delen av Östersjön.
I övriga områden t ex insjöar är biocidfärger ej tillåtna 
enligt lag.

Biocid-fri färg (ej giftiga färger)
Biocidfria färger kan användas i insjöar t ex Mälaren 
men även på Ostkusten och Västkusten. 
För båtar som används i Bottniska viken och i insjöar 
finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får man 
bara använda sådana giftfria färger som inte kräver 
godkännande av Kemikalieinspektionen (KEMI).
Havs & Vattenmyndigheten (H&V, utg 2015, stycke 
5) anser att båtens bottenfärg kan betraktas som giftfri 
efter två säsonger i vattnet under förutsättning att 
ingen ny biocidfärg lagts på. 

Under de cirka 5 månaderna som båten ligger i vattnet 
försvinner ca 80 – 90 procent av den giftiga färgen ut i 
vattnet.

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av miljö- och
hälsoskyddsnämnden att arbeta med

”Tillsyn av båtar, varv, gästhamnar, fritidshamnar
(slipning och tvättning, uppställning) m m”
kopplat till Vattendirektivet och miljömålet

”En giftfri miljö”. 
Miljöförvaltningen kommer att arbeta med detta

genom kontakter och tillsynsbesök.

USS 
Upsala Segelsällskap

ESK 
Ekolns Segelklubb

UMS 
Upsala Motorbåtsällskap

Är de båtar som ska tvät-
tas helt fria från biocid-
färg?

Kan båtens bottenfärg 
betraktas som giftfri efter 

två säsonger i vattnet  
under förutsättning att 

ingen ny biocidfärg lagts 
på.
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AnslagstavlanAnslagstavlan

USS Klubbhus
Som medlem i Upsala Segelsällskap har du möjlighet att hyra vårt fina klubbhus.

Mellan 1 oktober och 30 april kan du arrangera en privat fest. Kostnad: 1500 kronor
Kontakta: <Eva Rang 0708 - 27 55 00> eller <Eleonore Bertze 0706 - 34 13 48 >

E-post: <klubbhus@uss.nu>
 Avgiften betalas till Plusgiro 27 98 47-8

Sjöräddningssällskapets svävare 
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Arkösund, 0705-80 81 24 
Dalarö, Jan Falkenberg, 0705-80 80 15
Dalarö, Torbjörn, 0705-80 80 15
Hammarö, Isbjörn. 0705-80 81 51
Hasslö/Karlskrona, Tjb 840. 0705-80 81 32 
Hjälmaren, Vinön, 0705-87 80 78 
Karlsborg, Smulle, 0705-81 80 65
Kristinehamn, Tjb 842, 0705-80 81 50 
Kronoberg, Odd Fellow Kronoberg, 0766-31 77 26 
Mariestad, BG Nilson, 0768-77 24 10
Munsö, Mats Kleberg, 0705-80 81 19 
Räfsnäs, 0705-80 81 18
Siljan/Runn, 0731-46 79 12 
Strängnäs, Snow Leopard, 0766-44 59 10  
Trosa, Enok, 0705-80 81 23 
Uppsala, 0708-16 51 11 
Vadstena, Vadstena Sparbank, 0705-80 81 54 
Visingsö, 0705-80 81 52 
Västerås, Virginia Wijk, 0705-80 81 20

RING ALLTID 112 OM LÄGET ÄR 
AKUT ELLER OSÄKERT

Sjöräddningssällskapets svävare 

4

8

16

17

69

3 7
5

1

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

2

10
15

13

14

1118

12

Arkösund, 0705-80 81 24 
Dalarö, Jan Falkenberg, 0705-80 80 15
Dalarö, Torbjörn, 0705-80 80 15
Hammarö, Isbjörn. 0705-80 81 51
Hasslö/Karlskrona, Tjb 840. 0705-80 81 32 
Hjälmaren, Vinön, 0705-87 80 78 
Karlsborg, Smulle, 0705-81 80 65
Kristinehamn, Tjb 842, 0705-80 81 50 
Kronoberg, Odd Fellow Kronoberg, 0766-31 77 26 
Mariestad, BG Nilson, 0768-77 24 10
Munsö, Mats Kleberg, 0705-80 81 19 
Räfsnäs, 0705-80 81 18
Siljan/Runn, 0731-46 79 12 
Strängnäs, Snow Leopard, 0766-44 59 10  
Trosa, Enok, 0705-80 81 23 
Uppsala, 0708-16 51 11 
Vadstena, Vadstena Sparbank, 0705-80 81 54 
Visingsö, 0705-80 81 52 
Västerås, Virginia Wijk, 0705-80 81 20

RING ALLTID 112 OM LÄGET ÄR 
AKUT ELLER OSÄKERT

Sjöräddningssällskapets svävare 

4

8

16

17

69

3 7
5

1

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

2

10
15

13

14

1118

12

Arkösund, 0705-80 81 24 
Dalarö, Jan Falkenberg, 0705-80 80 15
Dalarö, Torbjörn, 0705-80 80 15
Hammarö, Isbjörn. 0705-80 81 51
Hasslö/Karlskrona, Tjb 840. 0705-80 81 32 
Hjälmaren, Vinön, 0705-87 80 78 
Karlsborg, Smulle, 0705-81 80 65
Kristinehamn, Tjb 842, 0705-80 81 50 
Kronoberg, Odd Fellow Kronoberg, 0766-31 77 26 
Mariestad, BG Nilson, 0768-77 24 10
Munsö, Mats Kleberg, 0705-80 81 19 
Räfsnäs, 0705-80 81 18
Siljan/Runn, 0731-46 79 12 
Strängnäs, Snow Leopard, 0766-44 59 10  
Trosa, Enok, 0705-80 81 23 
Uppsala, 0708-16 51 11 
Vadstena, Vadstena Sparbank, 0705-80 81 54 
Visingsö, 0705-80 81 52 
Västerås, Virginia Wijk, 0705-80 81 20

RING ALLTID 112 OM LÄGET ÄR 
AKUT ELLER OSÄKERT

Hårda Biocid- 
färger för  
ostkusten
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Sverige

porto betalt

posttidning 
retur till:

Upsala Segelsällskap
Skarholmsvägen 2  
756 53  uppsalaB

Sidensjalar och mössor

12

Vintercrinkel:

Naturvit, vinröd, svart

Mössa  100 kr

Silkefleecemössa 

S, L
Cerise, svart  

   100 kr

Sjalar i natursiden är både vackra och 

sköna. Mycket användbara både vinter 

som sommar!

Crinkelsjal, bred

Plommon, svart, röd, 

blå, naturvit   300 kr

Veckad sidensjal

Cerise, grön, guld, brun, 

turkos, kornblå, svart

  250 kr

 

 PRAKTISKA EKOPRODUKTER 

 

Siden
WWW .S I D E N S E L M A .SE

STOCKHOLM  - MALMSKILLNADSGATAN 42 (150m från NK)
UPPSALA  - VAKSALAGATAN 22F  (ett stenkast från musikens hus)

SIDEN & HAMPA

SIDENPÅSLAKAN 
           3500:-                                                       

HÅLL VÄRMEN 
& KURSEN MED 

UNDERSTÄLL 
 I SIDEN

680:-

680:-

Sidenörngott 280kr                          580:-   Sidenunderställ 900:-       Hampasidentopp          T-shirt Hampasiden 

LEN & SVAL SIDENSATIN

Sidenhalsduk 380:-                       Sidensovmask 150:-                Sidenscarfs 200:-         Sidenörngott 280:-     Sidenmössa            Multiluva 

200:-                 200:- 

mönster ostindia

    Sidentenniströja 1200kr            Sidensjal Götheborg SOIC  500kr                                                 
    Sidenmorgonrockar 980kr                                                            

 500:- 

1 0 %
ANGE KOD: 

SEGEL            


